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Föreningslivet i Sverige: 
Välfärd, socialt kapital och 
dem okratiskola
a v  Jo ach im  Vogel ,  Erik A mn å ,  Ingrid M u n c k  & Lars Häll

Fö r e n i n g s l i v e t  i N o r d e n  har en lång tradition, som delvis 
skiljer sig från andra länder genom den höga anslutnings- 

graden och en stark demokratisk organisering. Många mänskliga 
aktiviteter sker inom ramen för föreningslivet. Föreningar gestaltar 
vår vardag och bidrar därmed till vår välfärd. De har också en 
viktig roll som politisk resurs\ de bistår medborgarna i deras intres
sen och konflikter med marknaden och myndigheterna.

Föreningslivet spelar dessutom en väsentlig roll som en mötes
plats där medborgarna kan utveckla sociala relationer. På det sättet 
genererar föreningslivet ett socialt kapital i form av kompetens 
och vana att samarbeta med andra och ge och ta förtroende i 
medmänskliga relationer.

Den svenska demokratin har rötter i föreningslivet och 
föreningslivet utgör fortfarande en bas för demokratins funk
tion. Föreningslivet utvecklar särskilda förutsättningar för den 
representativa demokratin genom att vänja och träna väljarna 
vid att gemensamt värdera, argumentera och fatta beslut. Det 
organiserar också en mångfald av politiska, ekonomiska och 
sociala intressen.
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Under senare år har emellertid denna svenska 
demokratiska särart minskat i flera avseenden. 
Valdeltagandet har avtagit kontinuerligt och 
detsamma gäller medlemskap och aktivitet i 
de flesta föreningar. Utpekade orsaker är det 
ökade mediautbudet, mer långsiktigt även den of

fentliga sektorns expansion och ansvar sövertagande, 

och en allmän individualisering. Men också för
ändringar inom föreningarna själva har ansetts 
förklara utvecklingen. Det gäller bland annat 
professionaliseringen av föreningarna, som innebär 
att verksamheten allt oftare sköts av anställda 
funktionärer där medlemmarna allt oftare ser 
sig som konsumenter. Det gäller också den 
sammanflätning som sker mellan den ideella 
sektorn och den offentliga.

D enna artikel sam m anfattar en större 
rapport som baseras på två intervjuundersök
ningar om deltagandet i föreningslivet som 
har genomförts inom ramen för SCB:s un
dersökningar av levnadsförhållanden (ULF) 
åren 1992 och 2000 (Vogel, Amnå och Munck
2003). Rapporten har samfinansierats av justi
tiedepartementet, näringsdepartementet och 
Statistiska centralbyråns program för social 
välfärdsstatistik. Rapporten visar att det mellan 
1992 och 2000 skett förändringar ifråga om med
lemskap, medlemmarnas aktivitet och tidsinsats, 
medlemsprofiler, samt intresse för arbete inom 
föreningarna m.m.

Täckningen av föreningstyper tillåter oss att 
jämföra utvecklingen för olika föreningstyper, 
där vi kan identifiera såväl enskilda föreningar 
som övergripande föreningstyper, som definie
ras efter huvudsaklig verksamhetsinriktning 
(politiska föreningar, intresseföreningar, soli

daritetsrörelser, religiösa föreningar, fritids- och 
livsstilsföreningar).

Teoretiska perspektiv___________
På 1990-talet fick den internationella debatten 
och forskningen om föreningslivet nytt bränsle 
framför allt tack vare Robert Putnams forsk
ning kring organisationers roll i demokrati- och 
samhällsutvecklingen. Putnam (2002a) menar att 
ju mer människorna organiserar sig på frivillig 
väg i allehanda sällskap, klubbar, föreningar, körer 
etcetera, desto mer litar människor på varandra. 
Och desto bättre visar sig demokratin — liksom 
för övrigt den ekonomiska tillväxten — fungera. 
Föreningarna levererar ett socialt kapital; man 

lär sig att (våga) samarbeta kring ett gemen
samt mål. Erfarenheten av mellanmänskliga 
aktiviteter har lärt en att det finns förutsätt
ningar för ett ömsesidigt förtroende. Så väver 
det sociala kapitalet ett slags undervegetation 

av social tillit som gynnar en demokratisk och 
ekonomisk utveckling.

Det är alltså i sammanfogningen mellan för
troende, nätverk och medborgerligt engagemang 
som det skapas förutsättningar för att demokratin 
ska fungera (Putnam 1996).Tanken var förvisso 
inte ny. Andra forskare hade hävdat samma sak 
långt tidigare. I senare verk har Putnam gått 
vidare och visat att USA präglas av en mycket 
tydlig försvagning av det sociala kapitalet. Från 
att ha varit som mest förenings aktiva under de 
första årtiondena efter andra världskriget, odlar 
amerikanerna sina intressen alltmer individualise
rat — ”Bowling alone heter typiskt nog Putnams 
andra stora bok (Putnam 2001).
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I den svenska politiska miljön har Putnams 
arbeten mestadels mötts med ett igenkännande 
och uppfattats som en bekräftelse av den svenska 
modellen. Sverige uppvisar ett internationellt 
sett omfattande föreningsengagemang. Den 
svenska modellen med starka folkrörelser, mas
sor av studiecirklar och stora offentliga anslag 
till nykterhets-, ungdoms-, idrotts- och religiösa 
föreningar har varit ett uttryck för just denna 
övertygelse om sambandet mellan civilsamhälle 
och politik.

Särarten för den skandinaviska välfärdsstaten 
kanske ligger i just kombinationen av en stor 
offentlig sektor och en betydande och viktig 
föreningssektor (Klausen och Selle 1996). Det 
är därför ingen överdrift att påstå att Putnams 
forskning har gett en generell vetenskaplig legiti

mitet åt en starkt uppburen, kollektiv ideologisk 
självförståelse i Sverige (Demokratiutredningen 
2000).

Vi diskuterar föreningslivet utifrån tre olika 
perspektiv eller, om man så vill, tre samhälls
uppdrag. Det ena kan kallas välfärdsuppdraget 

med tanke på de tjänster av varierande slag som 
medlemmarna tillsammans skapar i sin förening. 
Det gäller föreningarnas roll som välfärdspro- 
ducenter, där de bidrar genom att bland annat 
underlätta värderade aktiviteter, erbjuda sociala 

kontakter, ge information, skapa identitet och sam

hörighet, stimulera kreativitet och i vissa avseenden 
ge ett juridiskt och ekonomiskt stöd.

Det andra uppdraget gäller uppbyggnaden av 
socialt kapital mellan människorna genom sam
arbete kring gemensamma mål, inblick i olika 
livserfarenheter och värderingar, genom att bereda 
och gemensamt fatta beslut, och att organisera

vardagslivet i kollektiva former. Det lär oss att det 
finns förutsättningar för ett ömsesidigt förtroende, 
även utanför föreningslivet, i marknadsrelationer 
och i den stora demokratin.

Det tredje uppdraget ser vi som ett fo lk 

styrelseuppdrag, alltså de demokratiskt viktiga 
biprodukter som samhället förväntar sig att 
välfärdsproduktionen levererar. Föreningslivet 
utvecklar den kompetens och de dygder som behövs 

i ett gemensamt beslutsfattande, och det tillför 
samhället en social infrastruktur av fr ia  offent

liga rum där alternativa politiska dagordningar 

kan upprättas.

Vi diskuterar undersökningsresultaten med 
hänvisning till omvärIdsförändringar respektive 

värderings- och beteendeförändringar.

Data___________________________
Dataunderlaget utgörs av två intervjuunder
sökningar om deltagandet i föreningslivet som 
har genomförts inom ramen för SCB:s under
sökningar av levnadsförhållanden (ULF) åren 

1992 och 2000 (urval: 5980 resp 5677 vuxna 
16-84 år; bortfall ca 20%). Förändringarna i 
föreningsdeltagandet har beräknats både med 
tvärsnittsansats (där vi jämför två stickprov av 
vuxna från 1992 respektive 2000) och med 
longitudinell ansats (där en panel av vuxna har 
intervjuats både 1992 och 2000).

Täckningen av ett 30-tal föreningar låter oss 
jämföra utvecklingen fö r olika föreningar, där vi 
kan identifiera såväl enskilda föreningar som 

övergripande föreningstyper som definieras 
efter huvudsaklig verksamhetsinriktning (poli
tiska organisationer, intresseorganisationer,
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solidaritetsrörelser, religiösa föreningar, fritids- 
och livsstilsföreningar).

D eltagandeform er______________
Var redovisning skiljer mellan ett brett spektrum 
av deltagande i föreningslivet:

1. formellt medlemskap,
2. förtroendeuppdrag,
3. övrigt aktivt deltagande,
4. passivt medlemskap,
5. antal föreningar man är med i,
6. om man har talat på möten
7. om man försökt påverka besluten,
8. tidsinsatsen i föreningarna, samt
9. intresse att arbeta inom olika föreningar.

Denna differentiering efter graden av engage
mang i föreningarna ger oss alltså möjlighet att

inte bara visa hur formella medlemskap har ut
vecklats, utan också hur medborgarna använder 
föreningarna i vidare mening genom olika nivåer 
av deltagande. Föreningarnas verksamhet liksom 
medlemsaktiviteten varierar avsevärt mellan olika 
föreningar. Vissa föreningar är uppbyggda på 
direktkontakt och lokala aktiviteter. Andra 
föreningars verksamhet kan innebära minimal 
direktkontakt, och vara begränsade till att samla 
in ekonomiskt stöd (”postgiromedlemmar”) eller 
till att sprida information via media (t.ex. nyhets

blad, tidskrifter).
Om vi sammanfattar medlemskap i alla för- 

eningstyper (utan differentiering mellan dem), 
och jämför deltagandet år 2000 med 1992, får 
vi följande överblick (se diagram 1).

M inskat m ed lem sta l — fä rre  a k tiv a  m ed 

lem m ar. 90 procent av den vuxna befolkningen

Diagram  1: D eltagande i o rgan isa tion  å r  2000, resp. trend  1992-2000. 
Befolkningen 16-84 år. Procenttal.

medlem 

ej medlem 

passiv medlem 

aktiv medlem 

förtroendeuppdrag 

förtroendeuppdrag, tim/mån 

intresse att arbeta mer 

med i minst 4  föreningar 

talat på möte 

försökt påverka

trend 1 9 9 2 -2 0 0 0
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(6,2 miljoner) är medlem i minst en förening. 
De flesta av dem är med i en facklig förening 
(4 miljoner). Cirka 10 procent (nästan 700 000) 
är inte med i någon förening över huvudtaget.

Andelen medlemmar som är med i minst en 
förening\m: minskat med 1,7 procent sedan 1992, 
vilket motsvarar ca 120 000 personer. En viktig 
förklaring är sysselsättningsminskningen som 
innebär senare inträde i arbetslivet och färre an
slutna till facket, i huvudsak bland ungdomar och 
invandrare. Medlems talen har emellertid minskat 
på bred front och i de flesta föreningar.

De som helt står utanför föreningslivet har 
också ökat med ca 120 000 personer. Det inne
bär en ökning med ungefär en femtedel under 
bara åtta år.

Minskande mobilisering konstaterar vi även 
när det gäller andelen aktiva medlemmar, som 
har minskat med 7.5 procentenheter. Ungefär 
hälften av dem som har något medlemskap är 
passiva, dvs. ”har inte deltagit aktivt i någon 
förening under de senaste 12 månaderna” (46 
procent av den vuxna befolkningen). Andelen 
passiva medlemmar har ökat med ca 400 000, 
samtidigt som andelen aktiva medlemmar (44 
procent av den vuxna befolkningen) har minskat 
med hela 7,5 procentenheter på bara 8 år.

Om vi nu lägger samman dessa resultat så kan 
vi konstatera att föreningarna har tappat runt 
en halv miljon av sina aktiva medlemmar mel
lan 1992 och 2000. Genomgående är det frågan 
om en alltför svag återväxt och nyrekrytering 
(ungdomar) som inte kompenserar avgångarna 
i högre åldrar. Därtill kommer att det inom 
medlemskåren har uppstått en betydande över
strömning till passivt medlemskap.

Färre fö rtro e n d e v a ld a  d ra r  e tt s tö rre  lass.

Är 2000 hade var fjärde vuxen någon form av 
förtroendeuppdrag. Även andelen med förtroen
deuppdrag har minskat, men mer marginellt. Det 
innebär en koncentration av funktionärsarbetet 
i föreningarna. Diagram 1 visar också att färre 
förtroendevalda år 2000 lade mer tid på sina 

uppdrag än 1992 års förtroendevalda. Även här 
är det en ökning med en femtedel sedan 1992, 
till ca 9 timmar per månad.

Däremot kan vi inte se något ökat intresse 
för att själv engagera sig i föreningslivet hos 
medlemmarna i övrigt (”har inte tid eller intresse 
att arbeta mer i någon organisation”). Detta är 
helt i linje med minskade medlems tal och färre 
aktiva medlemmar.

U tglesning a v  m ed lem sk ap . År 1992 var 
antalet medlemskap i flera olika föreningar 
väsentligt högre. Är 2000 hade andelen som 
var med i minst 4 föreningar minskat med en 

femtedel. Samtidigt hade andelen med endast 
ett medlemskap ökat signifikant.

Fler ta r  till o rda  och p åv erk a r på egen hand.

Som kontrast har däremot andelen som agerar 
själva och individuellt (talar på möten; försöker 

påverka organisationen) knappast minskat. SCB: 
s beräkningar av individuellt politiskt agerande 
(”engagera sig i politiska diskussioner”) och egen 
kompetens (att kunna klara av att själv överklaga 

ett beslut) pekar mot en långsiktig ökning i dessa 
avseenden. Diagram 1 visar att något fler har 
(någon gång) talat på något möte (år 2000: 51 
procent), men något färre (44 procent) tycks 
ha gjort sig besväret att gå via en förening, dvs.
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genom att ”ta kontakt med någon ansvarig för 
att försöka påverka ett beslut” i en förening.

Olika för olika föreningstyper
Det svenska föreningslivet krympte avsevärt mel
lan 1992 och 2000, dvs. under en relativt kort 
tidsperiod. Medlemstalet minskade, dessutom 
blev fler medlemmar passiva: Något färre tog 
förtroendeuppdrag, och dessa fick sedan dra ett 
tyngre lass i form av större arbetstidsinsats. Ar 
2000 var dessutom färre intresserade av att arbeta 
inom föreningslivet. Andra studier pekar mot 
att denna nedgående trend fanns redan under 

8 o-talet.
Låt oss nu titta närmare på hur olika delar av 

föreningslivet berördes av denna tillbakagång. I 
diagram 2 tittar vi närmare på medlemsutveck
lingen. Vi visar nuläget (år 2000) respektive 
utvecklingen (1992-2000) för ett 30-tal för
eningstyper, indelade enligt en typologi för 
förenings-Sverige som baseras på huvudsaklig 
verksamhetsinriktning.

Allm än m edlem sm inskn ing . Vi kan konsta
tera att nedgången av medlemstalet är allmän och 
gäller nästan alla föreningar. Minskningen kan 
inte exklusivt lokaliseras till ett fåtal förenings
typer. Sysselsättningsminskningen, och därmed 
minskad facklig anslutning, kan inte heller en
sidigt förklara utglesningen av föreningslivet. 
Det är inte heller frågan om en nedgång som 
är begränsad till föreningar inom sfären politiska 
organisationer, däribland politiska partier.

De positiva undantagen är få men intressanta. 
De gäller lokala aktionsgrupper, pensionärs

organisationer1 och Svenska kyrkan.
Lokala aktionsgrupper är inte sällan alternativ

rörelser i opposition till just de etablerade 
politiska partierna, som minskar dramatiskt 

under 90-talet.
Förändringen av Svenska kyrkans relationer 

till staten, som trädde i kraft den 1 januari 2000, 
kan ha medverkat till att medlemsutvecklingen 

vare sig följer den allmänna föreningstrenden 
eller utvecklingen för de frikyrkliga samfun
den. Det kan ha inneburit att själva frågan om 
medlemskapet som bekännelsehandling ställdes 
på sin spets.

Ipensionärsorganisationerna möter vi en äldre 
folkrörelsetradition som konserveras vid ökad 
levnadsålder. Till bilden hör att välfärdsunder- 
sökningarna dokumenterar en långvarig trend 
mot ökad hälsa i pensionsåldern, samt mot allt 
bättre inkomster och ett mer rörligt och aktivt 
fritidsliv. Pensionärsorganisationerna tycks med 

andra ord ha lyckats konkurrera förhållandevis 
framgångsrikt om de allt friskare pensionärer

nas fritid.

M ed le m sm in sk n in g  inom  tra d it io n e lla  

fo lk rö re lse r. Minskningen av antalet med
lemmar varierar något mellan olika föreningar. 
Gemensamt för de organisationer som har 
större nedgång är att de tillhör den tradition
ella folkrörelsesfären, dvs. politiska partier och 
intresseorganisationer.

Bland intresseorganisationerna har fackorga
nisationerna tappat 3,3 procentenheter av sitt 
potentiella medlemsunderlag.2 Nedgången 
bör framför allt tolkas som en konsekvens av 
svag och otrygg arbetsmarknadsanknytning. På
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Diagram  2: M edlem skap i olika föreningar. N uläge å r  2000 , sam t trend  
1992-2000. Procent.

MINST EN FÖRENING - 1 ,7 1 90 ,2

POLITISKA RÖRELSER
1 1 
1 i

Politiskt parti - 3 , 8 1 7,3  !
Lokal aktionsgrupp k 2d ‘ 1 0 ,9  1

Miljöorganisation 4 2 1 1 4 2  I
INTRESSEORGANISATIONER I 1

Fackorganisation "3'3 1 80 ,3

Konsumentkoop. -2 ;8 | 29 ,5

Förening f boende -3 ,5  1 23 ,0

Föräld rafören i ngar löU
Kvinnoorganisation -1,0 1 1,9 !

Invandrarorg. -2,0 1j 6 ,0  !
Handikapp-/patientför.

L  °'7 4,6 I
Pensionärsorganisation ■  2,1 4 1 ,5

Aktieägarförening -1 ,4 2,7  !

Nykterhetsorg. -0 ,6 1,1 1

SOLIDARITETSRÖRELSER i

Humanitär hjälporg. 0 ,3  8 ,2  1
1 medlem år 2000

Fredsorganisation 0 ,8,8 ;
Grupp f Internat, fråga -0 ,7 1,8 1

i ■  trend 1992-2000

RELIGIÖSA ORGANISATIONER 1

Grupp i svenska kyrkan ■  1,3 4 '6 !

Frireligiöst samfund - 1 ,0 1I 2,8  »

Annat religiöst samf. h o  !
-od

LIVSSTILSFÖRENINGAR 1

Kulturförening ■1.11 "-o i
Idrottsförening -1 .7 | 31,1

Friluftsförening -0,2 8 ,9  '
Annan hobbyförening 0,3 8,1 <

Motororganisation •1 .7 | 6 ,9  ;
Frivillig försvarsorg. CS 1 2,6 ;

Ordenssällskap -°'7 IL ± _ .  j ....................... ____iL_....................J _1

-20 0  20  40  6 0  80  100

90-talet kom ungdomar allt senare ut på arbets
marknaden, ofta via upprepad arbetslöshet och 
o trygga/tidsbegränsade jobb. Även konsument
kooperationen och boendeorganisationerna hade 
en klar medlemsminskning.

Den starkaste nedgången fmns hos för

äldraföreningarna, där bortåt 40 procent av 
medlemmarna förlorades mellan 1992 och 
2000.3 Under de åren tillkom dels nya former 
för föräldrainflytande inom skolan, dels beslut 
om ändrade bidragsvillkor från samhällets sida, 
dels beslut inom riksorganisationen för Hem-

S o c i o lo g i s k  Fo rskning nr 2 - 2 0 0 3



60
Fören in gs l iv e t  i Sv e r ig e :  V ä l fä rd ,  so c ia l t  kap it a l  o c h  d e m o k r a t i s k o la

och skolaföreningarna om ny organisation och 
inriktning av verksamheten.

Aven invandrarorganisationernas medlemstal 
minskade under 90-talet (med en tredjedel). 
Under denna period ökade inslaget av relativt 
nyanlända flyktinginvandrare (framför allt 
från Balkan).

Inte heller solidaritetsrörelserna avviker från 

den allmänna trenden, liksom religiösa orga
nisationer (med undantag för Svenska kyrkan), 
men den negativa trenden är här svag och icke 
statistiskt signifikant. Samtliga livsstilsorganisa- 
tioner visar minskade medlemstal, men även här 
är trenden svag och delvis inte signifikant.

Bland politiska organisationer finns en kraftig 
minskning av medlemstalet för politiska partier, 
vilket korresponderar med trenden mot mins
kande valdeltagande. Dessa trender, som inte 
är unika för Sverige, är inte överraskande efter 
90-talets kraftiga försämringar av välfärdsför- 
sörjningen (via arbete, inkomster, bidrag) och 
tilltagande politisk konflikt kring omfattningen 
av välfärdsstaten. Detta skulle emellertid lika 
gärna kunna ha resulterat i en ökad politisk orga
nisering. Så resultaten kan inte utan vidare tolkas 

som ett ökat avståndstagande från den förda 
politiken och/eller det politiska systemet eller 
de förtroendevalda.

Det handlar sannolikt om ännu mer generella, 
sammansatta och svårfångade dimensioner av 
utvecklingen inom politik och samhällsliv. Vara 
resultat tyder på att det inte skulle vara fråga om 
någon minskning av deltagandet i just politiska 
partier. Istället handlar det om att deltagandet 
allmänt minskat inom så gott som samtliga för- 
eningstyper. Även den alternativa miljörörelsen

har upplevt stora medlemsförluster; här rör det 
sig om en halvering på mycket kort tid. Endast 
lokala aktionsgrupper som totalt sett har mycket 
få medlemmar, har registrerat en svag ökning 
(dock ej statistiskt signifikant).

Eftersom minskningen är allmän och gäller 
samtliga föreningstyper måste vi alltså (också) 
söka efter mer övergripande faktorer. Det kan 
gälla omvärldsförändringar som i sin tur leder 
till beteendeförändringar som i sin tur medför 
generellt minskat deltagande. Det kan t.ex. gälla 
svag återväxt i ungdomsgenerationen pga. en 
massiv ökning av ungdomsarbetslösheten och 
ungdomsutbildning: i avvaktan på etablering på 
arbetsmarknaden, karriär och ordnad ekonomi 
skulle den allmänna ökningen av deltagande i 
föreningslivet i ungdomsgenerationen (”åter- 
växten”) fördröjas något.

Eftersom nedgången framför allt gäller ung
domsgenerationen kan man också tänka sig att 
vi här ser värderingsförskjutningar som minskar 
de traditionella föreningsformernas konkurrens
kraft. Det behöver inte handla om att man tar 
avstånd från verksamheternas innehåll, utan det 
kan lika mycket handla om en tveksamhet inför 
formerna för föreningsverksamhet, även om också 
de gamla föreningarna utvecklat sina former i 
viss utsträckning.

Utbudet av fritidsysselsättningar kännetecknas 
av dramatiska förändringar av både kvantita
tivt och kvalitativt slag. Vi kan bara påminna 
om innovationerna inom datavärlden (internet, 
dataspel), medieutbud (filmer liksom mängden 
och mångfalden av TV-kanaler), andra, formellt 
oorganiserade kollektiva mötesplatser som vi inte 
räknar till den traditionella föreningssfären men
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som kanske ökade möjligheter att odla personliga 
intressen utanför föreningslivet.

Vi sammanfattar våra resultat med att kon
statera att nedgången i medlemstal är allmän, 
men att den framför allt har drabbat folk
rörelse-Sveriges kärna, dvs. facket, partierna, 
konsumentkooperationen och boendefören
ingarna samt föräldraföreningarna.

Olika deltagandeform er_________
Deltagande i olika föreningar kan variera avsevärt, 
inte bara ifråga om medlemsrekrytering utan 
också beträffande olika former av deltagande. 
Undersökningen skiljer mellan tre nivåer, näm
ligen förtroendeuppdrag, aktivt deltagande i 
övrigt i föreningens verksamheter, respektive 
passivt medlemskap. Diagram 3 ger en över
blick över var befolkningen hittar aktiviteter 
och arbetsmöjligheter i föreningslivet (”aktivt 
deltagande”).

Medlemsaktiviteten är omfattande inom 
många livsstilsorganisationer, vilket givetvis 
hänger samma med att deras verksamhet i regel 
fokuserar på gemensamma evenemang, ofta med 
fysisk närvaro och samvaro, samt möten på lokal 
nivå, baserade på frivilligt, oavlönat arbete. Det 
är dessa föreningar som också samtidigt ger 
möjligheter till sociala kontakter. Detsamma 
gäller vissa av intresseorganisationerna (pensio
närsorganisationer, boendeföreningar, och 
föräldraföreningar) liksom exempelvis frikyrk
liga samfund där också den lokala aktiviteten är 
basen för föreningen.

Vi kan också konstatera att solidaritetsrörelser, 
i regel med nationell inriktning, liksom miljö

organisationerna har ett mycket begränsat 
medlemsdeltagande i form av eget arbete och 
direktkontakt. Övervägande delen av medlem

marna är passiva, ofta som stödmedlemmar och 
för att få information.

Det lokala basarbetet spelar inte samma av
görande roll för dessa föreningar.

Våra beräkningar visar att medlemsstrukturen 
varierar avsevärt mellan olika organisationer. 
Extremerna är konsumentkooperationen och 
idrottsföreningarna. Konsumentkooperations- 
medlemmar är nästan uteslutande passiva; 
andelen förtroendevalda är runt en promille. 
Verksamheten sköts till stor del av anställd 
personal, och direktkontakt genom evenemang 
är begränsad.

Idrottsföreningarna har däremot omfattande 
lokala medlemsaktiviteter (idrottsevenemang) 
och många medlemmar har förtroendeuppdrag. 
I verksamheten deltar de flesta åldersgrupper, 
ofta genom föräldramedverkan i anslutning till 
barnens idrottande (t. ex. i form av skjuts ning, för
säljning av bingolotter eller som funktionär).

I de flesta organisationer har andelen förtro
endevalda minskat marginellt eller är oförändrad, 
samtidigt som medlemstalet har minskat. De 
flesta förtroendevalda finns hos fackförbunden 
och idrottsföreningarna, men även i pensionärs
organisationerna, boendeföreningarna och 
föräldraorganisationerna. Rollen som förtroende
vald är alltså starkt bunden till vissa basfunktioner 
där föreningarna bistår hushållen (jobbet, bo
staden, föräldrarollen) respektive livscykel 
(pensionärsföreningar). Utanför den gruppen 
ligger idrottsrörelsen, där volymen av aktiva är 
intensiv under en begränsad del av livscykeln
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D iagram  3: Andelen ak tiva  m edlem m ar av  den vuxna befolkningen. 
N uläge respektive trend  1992-2000 . Procent.

POLITISKA ORG. 

Politiskt parti 

Lokal aktionsgrupp 

Miljöorganisation 

INTRESSEORGANISATIONER 

Fackorganisation 

Konsumentkoop. 

Förening f boende 

Föräldraför. 

Kvinnoorganisation 

Invandrarorg. 

Handikapp-/patienrför. 

Pensionärsorg. 

Aktieäga rförening 

Nykterhetsorg. 

SOLIDARITETSRÖRELSER 

Humanitär hjälporg. 

Fredsorganisation 

Grupp f internaf. Fråga 

REULGIÖSA ORG. 

Grupp i svenska kyrkan 

Frireligiöst samfund 

Annat religiöst samf. 

LIVSSTILSFÖRENINGAR 

Kulturförening 

Idrottsförening 

Friluftsförening 

Annan hobbyförening 

Motororganisation 

Frivillig försvarsorg. 

Ordenssällskap

■, 0,3 1,0

-0 ,2 1 0,5

0,2 I  0,4

trend 1992-2000

0 .2 1  0,1
0,1 0,4

(intensivt idrottande i unga år, respektive under 
barnens uppväxttid).

En väsentlig del av föreningsdeltagandet är 
passivt, dvs. man deltar inte aktivt (personlig 
kontakt på lokal nivå i evenemang och möten), 
utan på distans som stödmedlem eller mottagare

av föreningens information. Medlemskapet kan 
dock markera en nog så viktig social, ideologisk, 
intressemässig eller identitetsskapande tillhörig
het fastän det inte utövas aktivt.

Andelen passiva medlemmar har minskat i 
många föreningar, vilket dock inte inneburit att
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de blivit aktivare. Det tycks istället vara så att 
det ofta är bland de passiva som avgångarna sker 
och/eller nyrekryteringen uteblir. I några fall har 
vi dock en tydlig tillväxt av passiva medlemmar, 
samtidigt som även andelen medlemmar ökar 
totalt. Medlemsstrukturen förskjuts då mot en 
mer passiv medlemskår. Det gäller t.ex. pensio
närsorganisationer och Svenska kyrkan.

Skillnader mellan olika 
befolkningsgrupper_____________
Nu vidgar vi perspektivet till att lokalisera 
deltagande och utveckling som baseras på sex 
övergripande indikatorer på graden av fören- 
ingsdeltagande, nämligen:

1. medlemskap i minst en förening,
2. medlemskap i minst 4 föreningar,
3. aktivt deltagande,
4. förtroendeuppdrag,
5. att tala på möten samt
6. försök att påverka beslut.

Vi försöker lokalisera deltagandet inom ett stort 
antal befolkningsgrupper efter kön, ålder, famil
jesituation, socioekonomisk grupp, utbildning, 
inkomst, region och etnicitet.

Befolkningsgrupperna är bärare av olika 
värderingar, livsstil och levnadsvillkor som har 
betydelse för deltagandet i föreningslivet. Vidare 
bör omvärldsförändringar som skulle kunna på
verka föreningsdeltagandet inte uppträda likartat 
inom samtliga befolkningsgrupper utan ge olika 
effekter, och kanske även uppträda i olika takt. 
Genomgripande omvärldsförändringar som på
verkar utbudet (av föreningars verksamhet) eller

efterfrågan hos olika grupper (t.ex. ekonomiska 
resurser, kunskaper, fritidsintressen, värderingar) 
skulle kunna få effekter för vem som deltar och 
på vilken nivå.

Skillnader i deltagande mellan olika grup
per, liksom förändringar av deltagandet i olika 
grupper, kan alltså hjälpa oss att förklara nivån 
på engagemang, positionering inom olika delar 
av föreningsväsendet, och utveckling av delta

gandet.

Å te rv äx ten . Den kanske viktigaste trenden 
gäller en allt svagare återväxt av deltagandet i 
yngre åldrar. Att nedgången dessutom sker under 
en relativt kort tidsperiod (8 år) tycks tyda på att 
kraftfulla periodeffekter skulle kunna bidra till 
nedgången i deltagandet. Resultaten pekar mot 
omvärldsförändringar relaterade till arbetsmark
nadssituationen (periodeffekter av 90-talskrisen) 
som lett till en sämre åldersmässig återväxt när 
äldre medlemmar ersätts av yngre kohorter.

1990-talet präglades av kraftig ökning av 
arbetslösheten, som i huvudsak drabbade ung

domar, vidare av allmänt ökad otrygghet på 
arbetsmarknaden (flexibla jobb, tidsbegränsade 
jobb, kontraktsanställningar), och dessutom av 
ökad konkurrens på arbetsmarknaden, utökade 
utbildningskrav och ökad arbetstakt. Ökade krav 
pä arbetsmarknaden bör också leda till ökade kon
flikter mellan fritidsintressen, familj och arbete. 
Detta borde även lämna ett avtryck i förenings
deltagandet under 90-talet hos just de grupper 
som berördes av dessa förändringar. Det gäller 
i första hand ungdomar, men även invandrare. 
Det är i 2o-årsåldern som ungdomsgenerationen 
successivt växer in i föreningslivet, där den så
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Diagram  4 .a : D eltagande i föreningslivet i olika å ldersgrupper. År 2000 . Procent.

100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0
16-24 år 25-34 år 35-44 år 45-54 år 55-64 år 65-74 år 75-84 år

D iagram  4.b: D eltagande i föreningslivet i efter ålder. Förändring 2000 . Procent.

10

5 

0 

-5 

-10 

-15 

-20
16-24 år 25-34 år 35-44 år 45-54 år 55-64 år 65-74 år 75-84 år

medlem i en förening 

minst 4  föreningar 

aktiv i någon  

förtroendeuppdrag 

talat på möte 

påverkat beslut
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småningom kommer att ersätta den äldsta ge
nerationen som trappar ned sitt deltagande. En 
logisk anpassning till 90-talskrisen borde därför 
vara en uppskjuten etablering iföreningslivet, där 
medlemskap och andra former av deltagande 
kommer med något eller några års fördröjning. 
90-talets sysselsättningskris, då vi förlorade vart 
tionde jobb och ungdomsarbetslösheten ökade 
språngvis på ett sätt som är internationellt unikt 
bör ha haft en kraftig effekt.

I specialdiagrammen 4.a och b ger vi en samlad 
bild av deltagandet efter ålder, respektive hur 
deltagandet i olika åldersgrupper har förändrats 
under 90-talet; se även diagram 5. Jämförelsen 
gäller för sex indikatorer på deltagande. Låt oss 
först konstatera i diagram 4.a att deltagandet är 
störst i medelåldern, och minst i unga år (dvs. 
etableringsfasen, som även berör deltagandet i 
föreningslivet) respektive i mycket hög ålder (dvs. 

under utfasningen som följer med avtagande 
hälsa och inkomster). Under 90-talet har ålders
skillnaderna förändrats avsevärt, vilket framgår i 
diagram 4.b. För åldrarna under 3 5 år, samt enligt 
alla sex indikatorer, ser vi en klar minskning av 
deltagandet. Endast för personer över 60 år syns 
en ökning av deltagandet. Bland de yngsta har 
medlemsandelen minskat med 10 procentenheter 
och andelen aktiva med 16 procent.

Dessa resultat stämmer väl överens med 
mera generella resultat från SCB:s löpande 
levnadsnivåundersökningar (Vogel m.fl. 1997; 
2000), som visar att arbetsmarknadsproblem 
och ohälsa ökat i 2o-årsåldern, samtidigt som 
undersökningarna visar allmänt ökad hälsa och 
aktivitet i pensionsåldern. Vi kan här även hänvisa 
till att ungdomsgenerationen reagerat kraftigt på

konjunkturläget och ökad ekonomisk otrygghet 
även i andra avseenden. Uppskjutet barnafödande 
har präglat även den svenska familjeplaneringen 
under 1990- talet (Regeringskansliet 2001, Vogel 
2002a, 2002b).

Vi tänker oss att dagens ungdomar växer in i 
vuxenlivets roller något eller några år senare och 
att de därför också växer in i föreningslivet senare 
än på 70- och 80-talet. Behovet av och intresset 
för föreningar kommer i allmänhet något senare: 
man går med i facket när man fått ett (fast) jobb, 
i boendeföreningar när man fått en (egen) bostad, 
i föräldraföreningen när barnen börjar skolan osv. 
Med etableringen i vuxenvärlden följer även ett 

vidgat samhällsansvar (politiska organisationer, 
solidaritetsrörelser) och breddade föreningsin- 
tressen (från idrott till kultur).

Vi konstaterar att föreningsdeltagandet har 
utvecklats analogt med förutsättningarna för 
föreningsdeltagande: ökade konflikter under 
etableringsperioden i unga år skulle alltså kun
na bidra även till minskat föreningsdeltagande 

genom uppskjuten återväxt i ungdomsgenera
tionen.

Samtidigt kan vi inte utesluta att även andra 
faktorer kan ha bidragit till nedgången i för
eningsdeltagandet. Under perioden har media 
fortsättningsvis utvecklats till en konkurrent 
till föreningslivet. Vi kan inte heller utesluta 
att en mer djupgående långsam värdeförskjut
ning mot en mer individualistisk hållning har 
inträffat, där föreningsdeltagande uppfattas 
som allt mindre viktigt. Våra resultat som rör 
återväxten underifrån, dvs. unga som etablerar 
sig i vuxenvärlden, skulle i så fall peka på en 
postmateriell värdeförskjutning mot individua
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lism. Utvecklingen bland de äldre skulle analogt 
kunna tolkas som en konservering av äldre för
hållningssätt till kollektivet och till föreningslivet, 
när de som vuxit upp i en äldre folkrörelsekultur 
har vuxit in i pensionsåldern. I undersökningen 
finns emellertid ingen information som tillåter 
oss att dra direkta slutsatser om attityder till 

deltagande.

Jäm stä lld h e t i fö ren ingslive t?  1 föregående 
avsnitt redovisades deltagandet inom olika ålders
grupper, respektive utvecklingen av deltagandet. 
En närmare granskning av åldersskillnaderna för 
män respektive kvinnor visar i allmänhet samma 
mönster, dvs. socialisationen till föreningslivet 
följer samma åldersmässiga logik.

När ansvars- och arbetsfördelning i hushållet 
inte är jämställd, försvåras kvinnors föreningsen- 
gagemang. Det gäller dock mindre på områden 
som har att göra med omsorg och solidaritet.

Undersökningen visar att skillnaderna mel
lan kvinnors och mäns föreningsdeltagande 
emellertid är relativt begränsade. För samtliga 
sex nivåer av deltagande gäller visserligen att 
män deltar oftare än kvinnor. Det finns dock 
en intressant variation mellan könen som gäller 
typen av deltagande, liksom utvecklingen av del
tagandet. Obetydligt fler män är medlemmar 
i någon organisation, men när män deltar så 
sker det oftare på högre nivå: de deltar oftare 
aktivt i föreningens verksamhet, de har oftare 
förtroendeuppdrag och fler män talar på möten 
och påverkar beslut.

En mer detaljerad granskning av jämställd
heten i föreningslivet visar att män i övre 
medelåldern (45-64 år, även däröver) har en

särskilt stark överrepresentation just när det 
gäller förtroendeuppdrag, aktivt deltagande 
och personlig agerande i föreningslivet.

Könsrollsmönstret har emellertid blivit något 
mindre accentuerat under perioden. Trenderna 
visar nämligen att mäns deltagande har minskat 
mer än kvinnornas deltagande, och det gäller 
särskilt deltagande på högre nivå (förtroende
uppdrag, att tala på möten, respektive andelen 
som är aktiva). Männens minskade engagemang 
i föreningslivet leder alltså till en viss utveckling 
mot ökad jämställdhet i föreningslivet.

Social d iffe re n tie rin g  och fö re n in g sd e l

t a g a n d e .  U ndersökningen om fattar tre 
indikatorer som mäter socioekonomisk diffe

rentiering. Indelningen i socioekonomiskagrupper 
eller social klass (arbetare och tjänstemän på olika 
nivåer, företagare, jordbrukare), utbildningsnivå 
samt disponibel inkomst (beräknas per hushåll 
och konsumtionsenhet) är inbördes starkt korre
lerade och visar ungefär samma mönster när det 
gäller deltagande i föreningslivet. Socioekonomisk 
differentiering innebär variation i klassmässiga 
erfarenheter och traditioner, allmän livsstil och 
ekonomiska resurser, samt även socialisation 
till folkrörelsetraditionen. Det ger utslag både i 
omfattningen och arten av deltagande, och mer 
specifikt i vilken del av föreningslivet man kom
mer att engagera sig. På ett övergripande plan 
blir resultaten och sambanden mycket tydliga, 
och dessutom enhetliga för klass, utbildning och 
inkomst. På mer detaljerad nivå sker en påtaglig 
orientering mot olika delar av föreningslivet.

Andelen som är medlemmar och aktiva i 
någon organisation är högre bland tjänstemän.
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Betydligt fler tjänstemän har minst 4 medlem
skap, fler tjänstemän är aktiva respektive har 
förtroendeuppdrag, har talat på möten och på

verkar besluten. Det finns en enhetlig stegvis 
rangordning från ej facklärda arbetare till högre 
tjänstemän. Klasskillnaderna är visserligen små 
när det gäller medlemskap, men växer när det 
gäller aktivitet och inflytande (uppdrag, antal 
föreningar, tala, påverka).

Arbetarnas deltagande stannar oftare vid 
passivt medlemskap, medan tjänstemännens 
deltagande ofta också innebär aktivitet och 
inflytande (diagram 5). Exempelvis har högre 
tjänstemän dubbelt så ofta förtroendeuppdrag, 
har talat på möten respektive individuellt 
påverkat besluten, jämfört med ej facklärda 
arbetare. Dominansen är dessutom ännu star
kare när vi tittar på enskilda föreningstyper 

(t.ex. kulturföreningar, ordenssällskap, aktieä- 
garföreningar).

Sambandet är analogt när det gäller både 
utbildningsnivå och inkomst (se nedan). Med 
ökad utbildning följer fler medlemskap, högre 
aktivitet och större inflytande i föreningslivet 
genom förtroendeuppdrag, att man talar på 
möten och påverkar beslutet. 17 procent av de 
förgymnasialt utbildade har förtroendeuppdrag; 
bland eftergymnasialt utbildade är det 3 8 procent. 
31 respektive 75 procent har talat på möten, och 
29 respektive 61 procent har individuellt försökt 
påverkat besluten i någon förening.

Disponibel inkomst beskriver hushållens löpande 
ekonomiska resurser, som bildas av de samlade 
arbetsinkomsterna, bidrag och skatter i relation 
till levnadskostnaderna för alla hushållsmedlem- 
mar (beräkning via ett konsumtionsenhetstal).

Disponibel inkomst mäter alltså inte bara mark- 
nadsinkomst (arbetsinkomst) som är relaterad 
till utbildning och klass, utan även en rad andra 
faktorer såsom sysselsättningsvolym i hushållet, 
försörjningsbörda, stordriftsfördelar, ålder och 
hälsa. Differentieringen på arbetsmarknaden 
sätter sin prägel på resultaten när det gäller 
föreningsdeltagande.

Föreningsdeltagande ökar även med ökad in
komst. Det gäller särskilt deltagande på högre 
nivå, nämligen andelen som har många medlem
skap, deltar aktivt, har förtroendeuppdrag, samt 
i ännu högre grad andelen som talar på möten 
respektive påverkar beslut.

När det gäller utvecklingen av deltagandet 
efter socioekonomisk bakgrund under perioden 

1992-2000 är tendenserna inte lika entydiga. 
Andelen med minst 4 medlemskap har mins
kat mest bland tjänstemän och eftergymnasialt 
utbildade.Tjänstemännens aktiva medlemskap 
har också minskat mest, och de har även, relativt 
sett, färre förtroendeuppdrag mot slutet av 90- 
talet, talar mindre ofta på möten och påverkar 
beslut. Man kan alltså tala om en viss utjämning 
av de socioekonomiska skillnaderna, analogt med 
ökad jämställdhet. Huvudtendenserna kvarstår 
dock även år 2000 beträffande både jämställdhet 
och socioekonomisk differentiering.

R egional v a ria tio n . Regionala skillnader i 
föreningsdeltagande bör framför allt spegla 
variationer i det lokala utbudet. Gles bebyggelse 
ger sämre förutsättningar för ett attraktivt och 
brett utbud. Men samtidigt finns det ett större 
behov av föreningsliv, vilket också kommer till 
uttryck i lokala aktionsgrupper.
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D iagram  5: Personer som ä r  ak tiva  i någon förening. 
N uläge 2000  respektive trend 1992-2000. Procent.

SAMTUGA 16-84 AR
ÅLDER 

16-24 år 
25-34 år 
35-44 år 
45-54 år 
55-64 år 
65-74 år 
75-84 år 

KÖN 
Män 16-84 år 

Kvinnor 16-84 c 
MÄN 

16-24 år 
25-44 år 
45-64 år 
65-84 år 

KVINNOR 
16-24 år 
25-44 år 
45-64 år 
65-84 år 

FAMILJESITUATION 
Ensamst utan barn, 16-54 år 
Ensamst utan barn, 55-84 år 

Ensamstående med barn 
Sambo utan barn, 16-54 år 
Sambo utan barn, 55-84 år 

Samboende med barn 
SOCIOEKONOMISK GRUPP 

Ej faeklärda arbetare 
Facklärda arbetare 

Lägre tjänstemän 
Tjm på mellannivå 
Högre tjänstemän 
Ensamföretagare 

Företagare med anst, 
Jordbrukare 
Studerande 

UTBILDNINGSNIVÅ 
Förgymnasial utb, 

Gymnasial utb, 
Eftergymnasial utb, 

DISPONIBEL INKOMST 
Lägsta tredjedelen 

Mellersta tredjedelen 
Högsta tredjedelen 

REGION 
1 Stockholm 

2 Göteborg, Malmö 
3 Större kommuner 

4 Södra meilar by den 
5 Norra tätbygden 

6  Norra gle: by~den 
NATIONALITET 

Infödda svenskar * 
Utländska medborgare

-7,51
-15,5

-4,31

aktiva m edlem m ar

l trend 1 9 9 2 -2 0 0 0

44 ,2 1

42.3
45.3 

48,3 
49,1

44,2:

30,0

-22,0 |

-12,3 I

-ti |

-6,5 |

- 2,6

-1 2,5 I

-It4!

-7,31
- 10,8

40,8

40,2
48,3

32,8

33,0

43,0

40,3

41,5
42,3
42,2

43,9

41,4
4,7

42,5

34,5=
40,8

44,0

51,1
51,5

50,9

54,3*
54,8

43,6
4,7
4t 4

33,3

41,3

43,2
56,6

?8,3

38,8 
' 40,4

i 49,9

45,4
4F,5

45,3
53,9 1
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-11,1 I 23,9i

-10 10 20 30 40 50 60 70

S o c i o lo g i s k  Fo rskning  nr 2 - 2 0 0 3



69
J o a c h i m  Vog el m.fl.

På övergripande nivå, med beräkningar som 
inte skiljer mellan olika föreningstyper är de re
gionala skillnaderna emellertid ganska små. När 
man däremot tittar på enskilda föreningstyper ser 
man en kraftig variation. I storstadsområdena är 
således deltagande i kulturföreningar, boende
föreningar, aktieägarföreningar och miljörörelsen 
mer omfattande, medan landsbygdsbefolkningen 
oftare rekryteras till idrottsföreningar, politiska 
partier och fackorganisationer. Fack och parti får 

väsentligt sämre uppslutning i storstäderna.
I landsorten, särskilt i Norrland, är flera an

slutna till någon förening. Minst 4 medlemskap 
har man framför allt i Stockholm (bredare ut
bud) samt i norra glesbygden. På landsbygden, 
särskilt i glesbygd, är dessutom andelen aktiva 
något högre än i storstäderna. Där är det också 
flera som har förtroendeuppdrag.

Föreningarnas medlemsprofil
Mötet mellan föreningarna och medborgarna 
kan diskuteras ur ett utbud-efterfråge-perspek- 
tiv. Vi tänker oss då att medborgarna väljer att 
delta i olika föreningar inom ramen för sina 
resurser (tid, ekonomi), därför att föreningarna 
erbjuder dem olika värden såsom ett intressant 
aktivitetsutbud, viktig information, intressanta 
arbetsuppgifter på ett område där man har ett 
särintresse, sociala kontakter, samt identitet, eller 
därför att kollektivt agerande kring politiska frågor 
och vardagslivets olika problem ingår i de per
sonliga värderingarna.

Det är en valsituation som varierar mycket 
mellan olika föreningstyper. Vissa föreningar 
kräver mycket stora medlemsavgifter eller

andra ekonomiska insatser (t.ex. golfklubbar) 
medan medlemsavgiften är närmast obefintlig 
för andra föreningar, där medlemskapet istäl
let syftar till att istället ge ekonomiska fördelar 
(rabatter och återbäring på konsumtion, t.ex. 
konsumentkooperationen). Medlemskap är i 
vissa fall närmast obligatoriskt om man vill 
utöva vissa aktiviteter (spela tennis, golf, vissa 
former av boende osv.).

Deltagande i föreningslivet såsom vi har be
skrivit det med de övergripande indikatorerna 
i detta kapitel kan vara uttryck för en välbärgad 
livsstil, eller en tradition som är mer eller mindre 
förankrad inom en grupp, eller som en konsekvens 
av hur drift och administration av olika verksam
heter har institutionaliserats. Omfattningen och 
allsidigheten av föreningsdeltagandet varierar 
därför mellan olika befolkningsgrupper.

I den sista delen av denna översikt ska vi nu 
matcha befolkningen med de enskilda förening
arna, för att visa vem som rekryteras till olika 
föreningstyper.

Etablering och u tfasn ing  i fö ren ingslivet.

Ungdomar socialiseras successivt till förenings
livet, med början i idrotts- och elevföreningar, 
och så småningom under etableringsfasen (efter 
utflyttning från föräldrahemmet, sysselsättning, 
eget boende, familj osv.) i allt vidare och bredare 
mening till olika föreningar som är orienterade 

mot olika verksamhetsinriktning.
Levnadsålder är i vidare mening relaterad till 

etablering och individuell utveckling, bland annat 
i arbetsrollen (karriär), när det gäller person
liga resurser (inkomster, hälsa, tid), beträffande 
familjesituation (socialt och ekonomiskt stöd,
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D iagram  6 .a : Medlemsprofil i olika typer av  o rgan isa tioner å r  2000. 
Procent yngre 25-34 år.____________________________________________

Partier 
Ordenssällskap  

Nykterhets 
Kvin no 

Lokal aktions 
Kultur 

Fred 
Hobby 

H andikapp/patient 
Svenska kyrkan 

Fri luft 
Konsumentkoop 

Humanitära 
BEFOLKNINGEN 

Försvars 
Internationell 

Idrott 
Miljö 

Motor 
Boende 

Föräldra 
Aktieägar 

Övr religiösa  
Facket 

Invandrar 
Frireligiösa

Procent 25-34 år 
i befolkningen
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försörj ningsansvar), liksom åldersrelaterade 
fritidsintressen och värderingar.

Förändringar under livscykeln har givetvis 
också samband med deltagandet i föreningslivet, 
med etablering i föreningslivet liksom utfasning- 
en ur föreningslivet, med urvalet av föreningar 
man deltar i, och med deltagandets karaktär och 
omfattning i olika levnadsåldrar. Vi har valt att 
titta närmare på två grupper, dels de som nyss 
har etablerat sig i vuxenvärldens olika roller, 
nämligen 25-34-åringarna (”yngre medelålder”), 
dels pensionsåldern (65-84 år), där deltagandet 
minskar till följd av ålder och hälsa.

I diagram 6.a ser vi att yngre medelåldern är 
överrepresenterad i organisationer som har att 
göra med basverksamheter som rör bland annat 
jobbet (fackorganisationer), boendet och föräldra

rollen, jämfört med andra åldrar. Detsamma 
gäller invandrarorganisationer (invandrare har 
låg medelålder). Kvar från ungdomstiden finns 
stark överrepresentation inom idrottsföreningar 
och motororganisationer.

När det gäller politiska organisationer ser vi att 
yngre medelåldern är kraftigt underrepresenterad 
i de traditionella partierna. Detsamma gäller 
lokala aktionsgrupper och kvinnorörelsen, men 

överrepresenterad i miljörörelsen.
Inom religiösa organisationer gäller stark 

underrepresentation i grupper inom svenska 
kyrkan, medan de är överrepresenterade i fri

kyrkliga rörelser.
Med ökande levnadsålder inträffar en suc

cessiv intresseförskjutning. Exempelvis ökar då 
representationen i politiska organisationer och
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D iagram  6.b: M edlemsprofil i olika typer av  o rgan isa tioner å r  2000 .
Procent ä ld re  65-74  år.

Facket 
Invandrar 

Idrott 
Internationell 

Miljö 
Motor 

Övr religiösa 
Frireligiösa 

BEFOLKNINGEN 
Friluft 

Hobby 
Försvars 
Boende 

Lokal aktions 
Kvin no 

Kultur 
Humanitära 

Fred ' 
Konsumentkoop 
Svenska kyrkan 

Aktieägar - 
Handikapp/ 

patient 
Ordenssällskap  

Partier 
Nykterhets 
Pensionärs

Personer 65-74 år 
i befolkningen

Politiska organisationer 

Intresseorganisationer 

Solidaritetsorganisationer 

BEFOLKNINGEN 

Religiösa organisationer 

| |  Livsstilsföreningar

30
.....r—

40
T -

50

orienteringen mot andra livsstilsorganisationer 
(t.ex. mot kulturföreningar).

När vi sedan har nått fram till pensionsål
dern har föreningsdeltagandet omorienterats 
mot andra föreningstyper, när livsstil, hälsa, 
roller, konsumtionsprofiler etc. förändras. Nu 
har man också större tidsresurser och på senare 
år även väsentligt bättre ekonomi och hälsa. 
Dessa faktorer stimulerar fortsatt högt fören- 
ingsdeltagande.

Om vi ser på valet av föreningstyper så är 
det ofta frågan om ett ”positionsbyte” med 
yngre generationer. Självklart är pensionsåldern 
underrepresenterad inom idrottsrörelsen, likaså 
i motororganisationerna. Nu är det istället över
representation inom kulturföreningar som gäller, 
och i synnerhet inom ordenssällskap. När det

gäller religiösa rörelser är det de traditionella 
(svenska kyrkan) som får fler medlemmar, före 
frikyrkliga samfund. Pensionärerna är dessutom 
överrepresenterade inom humanitära organisa
tioner och fredsrörelsen.

Pensionärerna har dubbelt så hög anslutning 
till politiska partier som förväntades med tanke 
på befolkningsandelen. De är även den enda 
åldersgrupp som inte minskat sitt medlemskap 
under 90-talet. Här konserveras alltså den 
anslutningsgrad som fanns före 90-talet.

K vinnor och m än  i fö re n in g s liv e t. För
eningslivet kan ses som en del av det livsrum där 

vi försöker att realisera våra intressen och bemästra 
vardagens olika problem, men också manifestera 
vår sympati, lojalitet och solidaritet.
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D iagram  6.c: M edlemsprofil i olika typer av  o rgan isa tioner å r  2000 .
Procent kvinnor.

Motor 
Ordenssällskap  

Försvars 
Aktieägare 

Invandrar 
Hobby 

Idrott 
Nykterhet 

Partier 
Boende 

BEFOLKNINGEN 
Friluft 

Lokal aktions 
Facket 

Miljö 
Fred 

Internationell 
Övr religiösa 

Kultur 
Pensionärs 

Svenska kyrkan 
Frireligiöst 

Konsumentkoop 
Föräldra 

H andikapp/ 
patient 

Humanitär

■aanaMMaMaaPaiM

Procent kvinnor 
i befolkningen
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Både kvinnor och män väljer föreningsdel- 
tagande i enlighet med underliggande könsroller. 
Diagram 6.c visar tydliga könsskillnader som 
speglar traditionella könsroller: det är kvinnor 
som i första hand sköter omsorg, och därför är 
kvinnor överrepresenterade i föräldraförening
ar, handikapp/patientorganisationer, liksom 
konsumentkooperationen (livsmedelsinköpen). 
Kvinnors större globala och humanitära orien
tering framkommer även när det gäller olika 
typer av solidaritetsrörelser, i humanitära hjälp
organisationer, i internationella solidaritetsrörelser 
och i fredsrörelsen.

Männen är istället överrepresenterade i de 
flesta livsstilsorganisationery nämligen motor
organisationer, idrottsföreningar, hobbyföreningar, 
frivilliga försvarsorganisationer och ordens

sällskap. Män är däremot underrepresenterade, 
och kvinnor överrepresenterade i gruppen kultur

föreningar.
De uppgifter som redovisas här bygger på 

personliga intervjuer, och många av förening
arna bör egentligen relateras till hushållet i sin 
helhet, dvs. medlemskap är inte självklart per
sonligt. Det gäller t.ex. boendet (samfälligheter, 
hyresgästföreningen), hushållens aktieägande, 
föräldraskap, konsumentkooperationen eller 
solidaritetsrörelser (där ekonomiskt stöd står 
i centrum). Det förhållande att fler kvinnor 
rapporterar sådana medlemskap indikerar att 
de också känner större engagemang för sådana 
medlemskap. Slutligen visar undersökningen även 
att kvinnor är överrepresenterade i de tre typerna 
av religiösa organisationery jämfört med män.
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D iagram  6.d : M edlemsprofil i olika typer av  o rgan isa tioner å r  2000:
procent högre tjänstem än .

Försvars 
Pensionärs  

BEFOLKNINGEN 
H a n d ik a p p / 

patient 
Svenska kyrkan 

Invandrar 
K onsumentkoop  

Facket 
Idrott 

Motor 
Partier 
Hobby  

Nykterhet 
B oende  

Övr relig iösa  
Frireligiöst 

Lokal aktions 
Friluft 

Föräldra  
Kvinno 
Kultur 

Hum anitär 
Miljö

A ktieägarfören in g
O rdenssällsk ap

Fred
Internationell

Procent högre 
tjänstemän i 
befolkningen

üSi

35

H |  Politiska organisationer 

[""'I Intresseorganisationer 

H H  Solidaritetsorganisationer 

§ § f  BEFOLKNINGEN 

[ h k ; ]  Religiösa organisationer 

[ [ Livssti Isföreningar

3
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Det k la s s b u n d n a  fö re n in g s liv e t. Klass
skillnader i levnadsförhållanden, livsstil och 
allmänna värderingar hänger dels samman 
med ekonomiska resurser, dels med till personlig 
intresseprofil som är relaterade till utbildningsnivå, 
utbildningens inriktning och typen av arbete. Vi 
pejlar klassperspektivet i föreningslivet genom tre 
variabler, nämligen socioekonomisk grupp, utbild
ning och disponibel inkomst. I diagram 6.d och
6.e visar vi kontrasterna i föreningsdeltagandet 
mellan högre tjänstemän och arbetare.

Högre tjänstemän är överrepresenterade i nästan 
alla föreningar (med undantag av pensionärs
föreningar och frivilliga försvarsorganisationer). 
Det visar att högre tjänstemän har ett allsidigare 
medlemskap, och dessutom är det flera som är 
med i många föreningar. Till bilden hör också

att högre tjänstemän är kraftigt överrepresen
terade bland de förtroendevalda i nästan alla 
slags föreningar.

I diagram 6.e kan vi konstatera det omvända: 
arbetare är underrepresenterade i de flesta för
eningar, i relation till sin andel av befolkningen. 
Undantagen är fackorganisationer och invandrar- 
organisationer. Dessa resultat stämmer väl 
överens med SCB:s analyser av fritidsvanor.

Det finns vidare ett markant klassbundet 
prioriteringsmönster beträffande medlemskap 
i olika föreningstyper. Högre tjänstemän är över
representerade i politiska organisationer, medan 
arbetare är underrepresenterade. Detta gäller 
särskilt miljörörelsen.

Högre tjänstemän är dessutom starkare enga
gerade än arbetare i en rad intresseorganisationer,
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Diagram 6.e: Medlemsprofil i olika typer av  o rgan isa tioner å r  2000: 
procent a rb e ta re .

Ordenssällskap  
Internationell 

Miljö 
Kultur 

Kvinno 
Aktieägar 

Fred 
Friluft 

Humanitära 
Föräldra 

Partier 
Idrott 

Lokal aktions 
Hobby 

Frireligiösa 
Boende 

BEFOLKNINGEN 
Motor

H andikapp/patient 
Övr religiösa 

Pensionärs 
Svenska kyrkan 

Nykterhets 
Konsumentkoop 

Försvars 
Facket 

Invandrar
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såsom kvinnoorganisationer, föräldraorganisa
tioner, boendeorganisationer. Undantagen är 
facket, invandrarorganisationerna och konsu
mentkooperationen.

Ännu tydligare skillnader finns beträffande 
samtliga solidaritetsrörelser, där tjänstemän har 

en mycket kraftig överrepresentation, medan 
skillnaderna beträffande religiösa organisationer 

är mindre påtagliga.
Allsidigheten i högre tjänstemäns fören- 

ingsdeltagande gäller även inom gruppen 
livsstilsföreningar. I undersökningen är tjänste
männen överrepresenterade och arbetarna 
underrepresenterade i alla livsstilsföreningar. 
Undantaget är i frivilliga försvarsorganisationer, 
som är den enda i någon mening arbetarklass-

präglade föreningstypen. I kulturföreningar är 
tjänstemannaövervikten särskilt tydlig.

Det mest markant klassbundna medlemskapet 
hittar vi hos ordenssällskap och aktieägarfören- 
ingar, där arbetare är närmast obefintliga.

Motsvarande beräkningar av medlemskap 
efter inkomst och utbildning ger analoga re

sultat.

Politiskt de ltag an d e . Tidigare studier har visat 
att deltagare i föreningslivet i vidare mening har 
starkare politiska resurser: de deltar i politiska 
organisationer, samt har intresse för politiska 
diskussioner. Personer med denna intressein
riktning söker sig till föreningslivet, samtidigt 
som föreningslivet tränar medborgarna att kol
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lektivt bereda, diskutera och fatta beslut. Detta 
understryks också av våra data, som omfattar 

en rad indikatorer på politiskt deltagande, som 
ingår i SCB:s välfärdsundersökningar.4 Våra 
beräkningar gäller personer med tre typer av 
politiskt deltagande, för vilka vi undersökt för- 
eningsdeltagandet, nämligen

1. Om man ”brukar delta i politiska diskussioner 
när man är i ett sällskap där diskussionen kom
mer in på politiska frågor” (se bilaga 2 för en 
närmare redovisning),

2. om man är medlem i något politiskt parti, dvs. 
arbetar inom den traditionella representativa 
demokratin,
3. om man någon gång har deltagit i en demon
stration.

Samtliga dessa tre kategorier är överrepresen
terade i praktiskt taget alla typer av föreningar. 
Personer som agerar politiskt är även över
representerade inom föreningslivet, och de 
hanterar sina särintressen, vare sig det gäller 
välfärdsförsörjningen (intresseorganisationer), 
fritidsintressen (livsstilsorganisationer) eller 
humanitärt ansvarstagande (solidaritetsrörelser) 
inom ramen för föreningslivet. Graden av över
representation varierar mellan kategorierna och 
är mycket starkare för medlemmar i de politiska 
partierna. Det har att göra med att partimedlem
mar är en relativt liten och extremt selekterad 
delgrupp (7 procent av den vuxna befolkningen) 
inom den mycket större grupp som deltar i po
litiska diskussioner (40 procent).

Partimedlemmar är starkare engagerade i 
solidaritetsrörelser, liksom i miljörörelsen och

även inom lokala aktionsgrupper. Dessutom är 
de starkt överrepresenterade i kulturföreningar. 
I dessa avseenden är de alltså inte representativa 
för normalbefolkningen.

De som brukar delta i politiska diskussioner och 
partimedlemmarna är annars ganska lika i sin 
rangordning av föreningarna. Skillnaderna består 
mest i att partimedlemmarna relativt sett har en 
starkare överrepresentation i (andra) föreningar 
som har en mera utpräglat politisk/ideologisk 
inriktning. Detsamma gäller även för den tredje 
kategorin, dvs. de som agerar utomparlamen- 
tariskt genom demonstrationer. Aven här finns 
en tydlig överrepresentation i solidaritetsorganisa- 
tioner, de tre typerna av politiska organisationer, 
samt inom kulturföreningar.

På några punkter skiljer sig emellertid de
monstranterna (som agerar utanför systemet) 
från partimedlemmarna (som arbetar inom 
systemet). Det gäller förankringen i det eko
nomiska etablissemanget. Partimedlemmar, och 
även de som brukar diskutera politik, är väsentligt 
oftare medlemmar i ordenssällskap och aktieägar- 
föreningar, men där är demonstranterna istället 
underrepresenterade. Partimedlemmarna är också 
oftare anslutna till såväl organisationer/grupper 
inom statskyrkan som frikyrkliga samfund.

Svenskt föreningsdeltagande i 
internationellt perspektiv________
Föreningslivet i de nordiska länderna har en lång 
tradition. Det har spelat en avgörande roll i fram
växten av den representativa demokratin och den 
nordiska välfärdsmodellen, och har fortfarande 
central betydelse i det svenska samhällslivet. Vi
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pekar i denna rapport särskilt på tre funktioner. 
Föreningarna bidrar till vår individuella välfärd 
genom att gestalta vår vardag: många aktiviteter 
sker inom ramen för föreningslivet. Föreningarna 
har också en viktig roll som politisk resurs. De 
bistår sina medlemmar i konflikter med mark
naden och myndigheterna. Föreningslivet är 

vidare en mötesplats för sociala relationer, och 
genererar därmed ett socialt kapital i form av 
kompetens, samarbetsförmåga och förtroende 
i medmänskliga relationer. Föreningslivet är en 
plantskola för demokratin: det vänjer väljarna 
vid att gemensamt värdera, argumentera och 
fatta beslut.

Statistiska jämförelser med andra länder 
visar att föreningsdeltagandet i Sverige och 
de andra nordiska länderna avviker markant 
från övriga industriländer. I Sverige är andelen 
medlemmar avsevärt högre. Diagram 7 visar en 
jämförelse från 1990 (Dekkel, Koopmans och 
van den Brook 1997), där politiska organisationer 
utgörs av gruppen partier, humanitära organisa
tioner, miljörörelser och fackföreningar. Sociala 
organisationer omfattar organisationer som er
bjuder vård och omsorg, utbildning, kultur, idrott. 
Indelningen avviker således från den typologi vi 
använder i denna rapport. Diagram 7 visar de 
nordiska länderna väl samlade i ett eget kluster 
med hög anslutning i såväl politiska som sociala 
organisationer. Vidare finns ett sydeuropeiskt 
kluster (Italien, Spanien, Portugal) som har 
mycket låg anslutningsgrad i båda avseenden. 
Däremellan ligger ett centraleuropeiskt tredje 
kluster med medelhög anslutningsgrad. Vi kon
staterar att denna klusterbildning ganska exakt 
motsvarar den struktur som man hittar i studier

av europeiska strategier för välfärdsproduktion 

(Vogel 1999,2002a, 2002b, 2002c). Gemensamt 
för de nordiska institutionella välfärdsstaterna är 
således en stark förankring i föreningslivet.

Vi d  s e k e l s k i f t e t  1800-1900 var ungefär 
en av tio svenskar organiserad i förenings

livet. Ett sekel senare är det en av tio som står 
utanför. Under en yta av ständig tillväxt har 
det dock skett stora förändringar när det gäller 
sammansättningen av det svenska förenings
livet.

Föreningstanken slog igenom i Sverige 
kring 1830-talet. Under 1800-talets andra del 
växte arbetar-, nykterhets- och frikyrkorörelse 
— de traditionella folkrörelserna med stark 
klassbas eller sammansatta ideologier och tros
systern. Strax etablerades också kooperationen, 
folkbildningen och idrottsrörelsen. Fram till 
1900-talets mitt fortsatte intresseorganisationer 
som fackföreningar och nykterhetsrörelsen, men 
också religiösa organisationer som frikyrko
rörelsen, att växa. Därefter expanderade dels 
andra intresseorganisationer som patient- och 
handikappföreningar samt kvinnoföreningar, 
dels livsstilsorganisationer som idrottsklubbar 
och kulturföreningar.

Under de sista årtiondena av 1900-talet väx
te nya sociala rörelser fram — vänsterrörelsen, 
fredsrörelsen, miljörörelsen och kvinnorörelsen. 
De utmanade också de gamla folkrörelserna i 
sin kritik av det politiska etablissemanget
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(Wijkström &  Lundström 2002).
Tilltron till föreningarna som universallösare 

av sociala och politiska problem har traditio
nellt varit mycket stark. Det har funnits epoker 
i vår samtidshistoria när bristen på förenings- 
engagemang har betraktats som den sannolika 
men också påverkbara orsaken till samhälls
problem. ”Den föreningslösa ungdomen” var 
tidvis en sådan, mycket vanligt förekommande 
problembeskrivning med inneboende inbyggda 
lösningsförslag (Olson 1992).

Välfärdsuppdrag och 
folkstyrelseuppdrag_____________
Vi angav inledningsvis i det här kapitlet att vi 
anlägger tre perspektiv på föreningslivet. Man 
kan säga att legitimiteten i föreningslivet byg

ger på att där utförs tre samhällsuppdrag, ett 
välfärdsuppdrag, produktion av socialt kapital 
och ett folkstyrelseuppdrag.

Välfärdsuppdraget gäller föreningarnas roll 
som välfärdsproducenter till hushållssektorn. 
Föreningslivet tillhandahåller tjänster och in

formation rörande olika skeden av livet, där 
kollektiva lösningar är fördelaktiga därför att 
de förstärker individernas resurser, och öppnar 
nya möjligheter till livskvalitet. Föreningarna 
gestaltar vardagens olika roller genom att 
erbjuda en institutionell ram. Det gäller de 
flesta välfärdskomponenter, t.ex. sysselsättning 
(fackorganisationer), boende (boendeorganisa
tioner), konsumtion (konsumentkooperationen), 
hälsa (patient- och handikapporganisationer), 
fritid (föreningar för kultur, idrott, friluftsliv, 

hobbies etc.).

I det moderna samhället är medverkan i 
föreningar ofta en förutsättning (t.ex. i golf
klubben och vissa kulturföreningar) eller i vart 
fall ekonomiskt fördelaktig (konsumentkoopera

tionen). I föreningarna kanaliseras och artikuleras 
omsorg, solidaritet och religion.

Mer allmänt kan man säga att föreningar 
bidrar med välfärdsproduktion i följande av
seenden:

• Underlättar värderade aktiviteter
Ger sociala kontakter, möten med andra 
människor

• Ger information: tillgång till unik kunskap
• Skapar identitet: medlemskapet som 

symbol för den egna självbilden
• Skapar samhörighet: med en viss grupp, 

värdering eller verksamhet
• Ger en arena för kreativitet: att organisera 

verksamhet inom organisationen

Föreningslivet spelar också en väsentlig roll 
för välfärden genom att erbjuda politiska re
surser på individuell nivå. Det gäller inom de 
flesta arenor och samhällssektorer där det råder 
intressemotsättningar. På arbetsmarknaden tar 
fackorganisationerna medlemmarnas parti mot 
arbetsgivaren, hyresgäströrelsen stöttar hyresgäster, 
patientföreningar stöttar vårdtagare, osv.

Men föreningslivet är också en mer funda
mental samhällsvälfärdsresurs, som gäller dels 
uppbyggnaden av ett socialt kapital, dels dess 
inverkan på demokratin, som vi här kallar för
eningarnas folkstyrelseuppdrag. Föreningslivet 
tillför samhället en social infrastruktur av fria  
offentliga rum där alternativ a politiska dagordningar
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kan upprättas. Medlemmarna myndiggörs och 
får nya möjligheter att göra sig hörda.

Vad visar undersökningen?______
Vår studie visar att 1990-talet innebar att det 
svenska föreningsväsendet totalt sett försvagades. 
Andelen icke-medlemmar ökade liksom andelen 
passiva medlemmar. Allt fler medborgare ställde 
sig utanför eller gick aldrig in i någon förening. 

Sammantaget kan vi säga att förenings-Sverige 
under 1990-talets har åldrats, passiviserats, blivit 
mer jämställty avpolitiserats och marknadsoriente- 
rats och förborgerligats. Det starkt klasspräglade 
föreningslivet kvarstår.

1 . S v a g  å t e r v ä x t  o c h  å l d r a n d e  m e d l e m s 

k å r .  Till skillnad från tio år tidigare är det 
markant fler unga som inte går in i någon 

förening alls. Andelen 16-24-åringar som är 
föreningsmedlemmar har minskat med 10 
procentenheter, andelen aktiva med 15 procent
enheter och andelen med förtroendeuppdrag med 
6 procentenheter.

Aterväxten av föreningsmedlemmar har för
svagats. Som synes rör det sig om ganska kraftiga 
förändringar på mycket kort tid.

En av de mest centrala frågeställningarna i 
undersökningen gäller tolkningen av denna trend. 
Är det frågan om en periodeffekt av 90-talskrisen 
eller en mer djupgående förändring som har att 
göra med utbud och organisationsformer. Mycket 
tyder på att vi även på detta område ser effek
ter av en uppskjuten etablering i vuxenvärlden 
under 90-talet, som initieras av extrem och snabbt 
ökande ungdomsarbetslöshet, längre ungdoms

utbildning, senare bosättning, senare utträde på 
arbetsmarknaden och senare barnafödande.

Samtidigt är ungdomar i åldern 25-34 år 
överrepresenterade i frikyrkliga och andra tros
samfund utanför Svenska kyrkan, liksom i 
invandrar-, fack-, motor-, miljö- och interna
tionella organisationer. M en överlag bärs 
föreningslivet upp av en relativt ålderstigen 
befolkning. Pensionärerna är den enda genera
tionen där deltagandet inte har minskat.

2. P a s s i v i s e r i n g  a v  m e d l e m m a r n a . Samtidigt 
som andelen medlemmar har minskat i de flesta 
föreningstyper har allt fler medlemmar minskat 
sin aktivitetsgrad. Andelen medlemmar som är 
passiva har ökat med mer än en tiondel. Det är 
alltså allt fler för vilka medlemskapet handlar 
om ideellt/ekonomiskt stöd och information 
utan fysisk närvaro (stödmedlemmar, informa- 
tionssökare).

Även frivilligarbetets insatser har minskat 
något. Undersökningen visar att en halv miljon 
medlemmar som deltog aktivt i föreningarnas 
verksamhet försvann på åtta år.

3 . K ö n s r o l l e r  o c h  j ä m s t ä l l d h e t .  Män 
deltar aktivare än kvinnor. De har oftare för
troendeuppdrag och talar oftare på möten och 
påverkar beslut. Det gäller särskilt män mellan 
45 och 64 år. Ä andra sidan minskar nu männens 
deltagande mer än kvinnornas. Jämställdheten 
ökar när män i ökad utsträckning väljer att inte 
organisera sig i föreningar längre.

Det gäller emellertid bara på ett allmänt 
plan. Ser vi på vilka föreningar som män 
respektive kvinnor är med i så blir förenings
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livets könsuppdelning uppenbar. Kvinnornas 
föreningsengagemang vetter åt omsorg, kultur, 

religion och solidaritet. De är överrepresenterade 
i humanitära organisationer, patientorganisatio
ner, föräldraföreningar, konsumentkooperation 
samt i religiösa organisationer. Männen domi
nerar däremot inom livsstilsorganisationer som 
motorklubbar, idrottsföreningar, hobbyföreningar 
och frivilliga försvarsorganisationer, men också 
inom politiska partier, ordenssällskap, och aktie- 
ägarföreningar, med koppling till ekonomiskt 

och politiskt inflytande.

4 . A v p o l i t i s e r i n g .  Den avpolitisering som visas 
i den här undersökningen gäller framför allt två 
tendenser. Den ena är att de politiska partierna 
tappar medlemmar utan att kunna rekrytera 
nya i motsvarande grad. Den andra består i att 
föreningslivet överlag blivit allt mindre politiskt 
(skolande) till sin karaktär både vad gäller an
delen som har förtroendeuppdrag, andelen som 
deltar aktivt i verksamheten, och när det gäller 
inriktningen av föreningarnas verksamhet.

De aktiva inom de politiska partiorganisa
tionerna har visserligen bara blivit något färre 
under nittiotalet (0,6 procentenheter). Men de 
politiska partiernas medlemsantal har sjunkit 
kraftigt, framför allt gäller det passiva med
lemmar. Ar 1968 var 13% av befolkningen 

medlemmar i något politiskt parti. 20 år senare 
hade siffran stigit till 15%. Är 2000 var andelen 
halverad (7%).

Under nittiotalet förlorade partierna en kvarts 
miljon medlemmar mellan 1992-2000, alltså efter 
det att de omedelbara effekterna av avskaffandet 
av kollektivanslutningen till SAP hade avklingat

(Gidlund och Möller 1999).
Samhällsforskaren M anuel Castells me

nar att samtidens organisationer förlorat den 
viktiga rollen att vara identitetsbyggare och i 
stället övergått till att bara vara intressebärare. 
Han hävdar att de har försvagas i alla sina tre 
huvudroller; som legitimering, som motstånd och 

som projekt (Castells 2000). I en norsk studie 
av föreningslivets utveckling hävdas också att 
organisationer som är strängt upptagna med 
att överleva och inte erfar att de är i takt med 

tiden har svårt att vinna legitimitet för sitt gamla 
samhällsuppdrag. De föreningar som däremot 
gör motstånd mot samhällsutvecklingen har 

blivit färre och sådana som lanserar alternativa 
samhällsprojekt har också blivit alltmer sällsynta 

(Selle och 0 ymyr 1995).
Norska studier visar också att organisationerna 

blivit allt mindre inriktade på politiska diskus
sioner och värdefrågor av allmänt intresse för 
att i stället bli mer inåtvända och upptagna med 
sina egna aktiviteter. Den politiska skolningen 
i vid mening avtar.

I danska och norska studier av frivilligarbetet 
hävdas att man i samtida organisationer

..lägger mer vikt på individuella val och 
intressen och mindre vikt på traditionella 
värden och tillhörigheter, samtidigt som 
vi ser en ökad betoning av egennytta, 
mindre kontinuitet i föreningarna, en 
svagare koppling mellan den enskilde och 
organisationen samt ett ökat intresse för 
kortvariga uppdrag. (Selle, s 94)

Nu menar vi naturligtvis inte att någon enda 
människa går in i en förening med syftet att 
bli en mer fullfjädrad demokrat. Den demokra
tiska träningen får man på köpet — medan man
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sysslar med det föreningen är till för. Ändå kan 
det vara på sin plats att fundera över om den 
här karaktärsförändringen är så genomgripande 
att det försvagar det etablerade föreningslivets 

politiska roll. Kan vi med samma självklarhet 
som tidigare kan tala om föreningslivets demo
kratiska betydelse?

5 . K l a s s b a s e r a t  f ö r e n i n g s l i v .  Servitillyrkes- 
ställning, disponibel inkomst och utbildningsnivå, 
ser vi ett generellt mönster av överrepresenta
tion för högre tjänstemän, högutbildade och 
höginkomsttagare, och underrepresentation 
av arbetare, lågutbildade och låginkomsttagare. 
Det gäller såväl politiska organisationer som 
miljörörelsen, intresseorganisationer som kvinno
föreningar och boendeföreningar, men det gäller 
också solidaritetsrörelser och livsstilsföreningar. 
Den enda föreningsgrupp som avviker genom 
underrepresentation av tjänstemän är religiösa 
organisationer. Den enskilda föreningstyp som, 
i jämförelse med andra typer, kan betecknas som 
en arbetsklassförening är frivilliga försvarsför
eningar, medan kulturföreningar är den mest 
tjänstemannapräglade förenings typen.

Vi har emellertid konstaterat att klasskarak
tären i föreningslivet har minskat något under 
nittiotalet. Tjänstemännen har nämligen i nå
got större omfattning dragit sig ur föreningslivet, 
jämfört med arbetarklassen.

En särskild aspekt på förborgerligandet och 
elitiseringen gäller etnocentreringen. Det eta
blerade svenska föreningslivet avspeglar inte den 
ökade etniska sammansattheten i det svenska 
samhället. I fler än en bemärkelse framstår 
förenings-Sverige därför i huvudsak som en

organisering av ”det gamla” Sveriges välfärds- 
behov och politiska resurser.

Perspektiv på förändringarna
6 . N y a  r e l a t i o n e r  t i l l  b å d e  s t a t  o c h  

m a r k n a d .  Hur kan vi tolka dessa relativt tydliga 
förändringar av föreningslivet under en relativt 

kort period på 1990-talet? Vi fortsätter nu med en 
diskussion av undersökningsresultaten i relation 
till olika typer av omvärldsförändringar.

Det som sker i föreningsväsendet, som kan 
ses som en del av det som brukar kallas den 
ideella eller tredje sektorn, är i flera avseenden 
en spegling av det som sker på de två andra 
sektorerna.

Den tidigare nämnda kontrakteringen var 
ett exempel på detta. Nedskärningarna i den 
offentliga sektorn liksom privatiseringen av väl- 
färdstjänster inom framför allt skola, barnomsorg 
och vård fick ofta till följd att produktionen togs 
över av religiösa föreningar, nykterhetsföreningar, 
kooperativ etc. Det är dock viktigt att påpeka 
förändringens karaktär. Omfattningen är fort
farande inte särskilt stor. Endast ca 13% av de 
verksamma inom välfärdstjänsterna återfinns i 
olika privata alternativ, varav en del i bolagsform 
(Montin 2002). Men föreningarnas övertagande, 
ibland snarare återtagande, av traditionella väl- 
färdstjänster representerar en ny epok i den 
moderna välfärdsstatens historia.

Förändringen innebär en ny, eller i vissa fall 
nygammal roll för föreningslivet. I ökad utsträck
ning har föreningarna kontrakterats för att mot 
ersättning utföra vissa tjänster på uppdrag av stat
liga och kommunala myndigheter. De allmänna
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och oprecisa föreningsbidragen har i många fall 
ersatts av en sådan mer bunden prestationser
sättning (Johansson 2001). Det sammanhänger 
med den allmänna tendensen att föreningarna 
delvis gått från att vara röst till att ge service 
(Wijkström och Lundström 2002).

Under tuffare finansiella krav har föreningarna 
kontrakterats mot prestationsersättning från att 
tidigare ha mottagit allmänna bidrag. Det kan 

ha varit till nackdel för verksamheten och kan 
ha medfört kostnadsökningar för medlemmarna, 
till exempel genom drastiskt ökade lokalhyror 
och neddragning av aktiviteter. Det kan också ha 
lett till en fokusering på aktiviteterna till nackdel 
för det inre demokratiska arbetet och den utåt
riktade mer politiska verksamheten. Allt större 
arbete har fått ägnats åt finansieringsaktiviteter, 
till exempel försäljning av Bingolotter.

Särskilt när det gäller den offentliga sektorns 
kärnområde vård och omsorg tycks föreningarna, 
litet tillspetsat uttryckt, bli mer och mer intres
santa som leverantör av billig, huvudsakligen 
kvinnlig arbetskraft. Därmed förändras kvinnor
nas betydelse för och beroende av föreningslivet 
för sina ekonomiska och politiska strävanden. 
Historiskt sett hade kvinnorna föreningslivet 
som en bas för kraven på en utbyggd offentlig 
sektor. Utan att förstora dem, finns det tecken 
på en omförhandling där framför allt kvinnornas 
oavlönade arbete i föreningsväsendet är efter
traktat (Nyberg 1995; Stark och Hamren 2000; 
B erven och Selle 2001).

Internationella jämförelser med det svenska 
föreningslivet sätter ljuset på sambandet och 
rollfördelningen mellan den ideella sektorn och 
offentliga sektorn. Där den svenska välfärdssta

ten är starkast — vård, skola och omsorg — är 

föreningslivet som svagast.
Omvänt förhåller det sig i stater där välfärds

staten är liten, till exempel USA. Ingenstans 
i 24 undersökta industriländer utgör den ide
ella insatsen heller en så stor del av de totala 
insatserna i de undersökta föreningarna (och 

stiftelserna) som i Sverige. I Finland, Frankrike 
och Storbritannien ligger fördelning mellan av

lönat och ideellt arbete på 5 0% vardera, i USA är 
det ideella arbetet endast 3 7% och i Israel, Irland 
och Japan ca 28% (Wijkström och Lundström 
2002). I Sverige utgör det ideella arbetet 76% 
av insatserna.

Men fördelningen mellan sektorerna kan 
också belysas från ett annat håll. Flera aktörer 
inom den privata sektorn försöker importera 
legitimitet från den ideella sektorn. Näringslivs - 
organisationer har i särskilda satsningar valt ut 
ett antal föreningar för att ge dem ekonomiskt 
och professionellt stöd i utbyte mot bland annat 
goodwill och framflyttade marknadspositioner. 
Ett exempel på detta är Skandias Ideer för livet- 
projekt. Flera enskilda företag har också startat ett 
slags kvasiföreningar i form av medlemsklubbar 
med förmånliga rabatterbjudanden, till exempel 
IKEA Family.

Vissa föreningar har också själva tagit intryck 
av det marknadstänkande som fick fäste från 
1980-talet och framåt. Bolagsbildningar och 
omstruktureringar som radikalt förändrat för
utsättningarna för enskild medlemsinflytande har 
bland annat präglat konsumentkooperationen de 
senaste årtiondena. Från att ha varit en avgö
rande pionjär i det demokratiska samhällsbygget, 
kan KF idag uppfattas som ett livsmedelföre-
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tag i raden av andra. Värdemässiga skillnader 
mellan historiskt sett mycket åtskilda associa
tionsformer har därmed steg för steg suddats ut. 
Medlemsboken devalveras till ett rabattkort.

Gränserna mellan staten, marknaden och 
föreningarna är alltmer flytande. Aven om det 
egentligen varit så alltsedan 1800-talet ger det 
oss skäl att inte reservationslöst upprätthålla den 
traditionella, litet mytomspunna folkrörelse- och 
föreningsretoriken. Det är knappast rimligt att till 

exempel åberopa allmänna demokrativärden för 
att legitimera en verksamhet eller en organisa
tionsform bara därför att den i associationsrättslig 
mening utgör en förening.

Förenings- och folkrörelsebegreppen är i be
hov av ett slags avmystifiering. Moderna, sekulära 
förändringsprocesser inom och runtomkring för
eningarna påkallar såväl en vetenskaplig som 
en politisk omvärdering. Det gäller det både 

allmänna ideologiska och finansiella stöd som 
stat och kommun ger föreningslivet av folksty- 
relseskäl.

7. A l t e r n a t i v a  h a n d l i n g s f o r m e r . För- 
eningsbasen för svensk demokrati har alltså 
försvagats kraftigt under 1990-talet. Vi kan 
naturligtvis inte dra slutsatsen att människor 

därmed blivit mer individualistiska, eftersom 
redovisningen bara gäller de traditionella för- 
eningstyperna och engagemangen. Statistiken tar 
inte hänsyn till de nya rörelser som växer fram på 
okonventionella vägar utanför den traditionella 
svenska föreningstypen. Det gäller naturligtvis 
aktiviteter på internet, men också sådana enga
gemang som manifesteras i att man exempelvis 
bär ett rockmärke, lyssnar till viss musik, köper

rättvisemärkta varor eller ger pengar för att stödja 
ett ideellt ändamål av något slag, utan att göra 
det som medlem i en solidaritetsrörelse (Bennet 
och Entman 2001).

Analysen av nittiotalets föreningsutveckling 
visar framför allt att den traditionella förenings - 
formen inte längre förmår locka till sig unga 
människor, särskilt inte pojkar och yngre män. 
Orsakerna är förmodligen flera. En del föränd
ringar har förmodligen att göra med att den 
gamla föreningstekniken och föreningsformen 
med sin tidskrävande formella demokratiska 
struktur inte uppfattas som ändamålsenlig.

Framväxten av kollektiva sociala och politiska 
aktiviteter sker bara delvis i anslutning till eller 
inom ramen för det traditionella föreningsli
vet. Somliga gamla föreningar och folkrörelser 
utvecklar förvisso sina arbetsformer. Men med

borgare tar även medierna, marknaden liksom 
nya sociala rörelser i bruk som nya eller nygamla 
handlingsformer. Det gäller exempelvis kollek
tiva aktioner som globala konsumentbojkotter 

och upprättandet av alternativa rättvisemärkta 
handelskanaler (Thörn 2002).

Det kan också röra sig om mer individuella så 
kallade livsstilspolitiska projekt som en genom
tänkt ekologisk livsföring. I det senare fallet 
är den enskildes koppling till en viss förening 
lösare och kanske mer gäller en allmän känsla av 
tillhörighet med miljörörelsen (Sörbom 2002). 
Därför kan det vara på sin plats att varna för 
att lägga en alltför stor vikt vid om man är en 
aktiv eller passiv medlem, eller ens medlem, när 
man ska fastställa föreningslivets värde för att 
skapa förutsättningar för folkstyrelse (Selle och 
Wollebaeck 2002).
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8. D i f f u s  i d e n t i t e t . En annan förändring av 
föreningslivet kan ha samband med att, som vi 
tidigare visat, somliga föreningar har tvingats 
omförhandla sina relationer till stat och marknad. 
Under tuffare finansiella krav har de kontrakte- 
rats mot prestationsersättning från att tidigare 

ha mottagit allmänna bidrag. Det har ofta varit 
till nackdel för verksamheten och medfört kost
nadsökningar för medlemmarna, till exempel 
genom drastiskt ökade lokalhyror och neddrag
ning av aktiviteter. Det kan också ha lett till en 
fokusering på aktiviteterna till nackdel för det 
inre demokratiska arbetet och den utåtriktade 
mer politiska verksamheten. Det är möjligt att 
det har gjort att föreningarna uppfattats som en 
del av den offentliga sektorn och det politiska 
etablissemanget. Identiteten som ett alternativ 
från det civila samhället kan ha försvagats.

9. N y a  v ä r d e r i n g a r  o c h  k o n f l i k t l i n j e r . 

Det tycks emellertid också vara så att de idéer 
som de gamla föreningarna representerar inte 
alltid avspeglar de aktuella konfliktlinjerna. 
Många av föreningarna är byggda på samma 
nationalstatsplatta, dvs. de har varit bundna 
till nationsbygget. I en tid av globalisering och 
globaliseringsdebatt kan det uppfattas som en 
svaghet att isolera sig från det globala skeendet 

— även om flera av de gamla folkrörelserna också 
har varit indragna i internationellt samarbete 
under lång tid, som exempelvis de religiösa or
ganisationerna och facket.

90-talets föreningsliv bär också spår av 
om fattande värderingsförskjutningar när 
det gäller balansen mellan individuella och 
kollektiva projekt, kortsiktig och långsiktig tids

horisont, materiella och postmateriella intressen. 
Föreningslivet representerar överlag en alldeles 
speciell kombination i dessa avseenden. Dess 
förhållandevis långsamma, formellt villkorade och 
väl etablerade arbetsformer kunde lätt uppfattas 
som både ineffektiva och avtändande i åttio- och 
nittiotalens delvis nya värderingar. Men här är det 
å andra sidan knappast frågan om en automatik 
utan en växelverkan. Man kan lika gärna se det 
så att det gamla folkrörelse-Sverige helt enkelt 
misslyckades att vinna gehör för sina perspektiv, 
sina arbetsformer och sina värden.

10. Ö k a d  k o n k u r r e n s  o m  d e n  f r i a  t i d e n . 

Vidare är det så att konkurrensen om den fria 
tiden hårdnat, i takt med ökad sysselsättning 
(särskilt bland kvinnor), ökade arbetskrav och 
arbetsintensitet. Det gäller särskilt i urbana mil
jöer, där möjligheterna till sociala möten och 
fritidsalternativen ökat, och genom ökat resande, 
medieutveckling, särskilt det enormt vidgade 
utbudet av TV-kanaler respektive internet.

Folkstyrelseuppdrag i 
forändring?_____________________
Kommer också 2000-talets sociala och politiska 
idéer och lösningar att skapas av demokratiska 
föreningar? Kommer medborgare och politiska 
ledare även fortsättningsvis att få sin huvudsakliga 
demokratiska skolning i föreningslivet?

Vi menar inte för ett ögonblick att omvärlds- 
förändringarna automatiskt ruckar grunden för 
ett starkt föreningsliv. Man bör generellt sett 
inte underskatta elasticiteten i det svenska för
eningslivet. Det är inte omöjligt att åtminstone
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somliga delar av föreningslivet skickligt kom
mer att anpassa sig och skapa nya former för 
sociala möten, välfärdsproduktion och politisk 
påverkan i en alltmer globaliserad och teknolo
giskt omskapad miljö. Hittills har vi emellertid 
inte sett några tydliga exempel på framgång i 
dessa avseenden, även om vi inte kan utesluta 
att nedgången varit ännu större ifall inga an- 
passningsförsök gjorts.

Men den här undersökningen är framför allt 

en utvärdering av de etablerade föreningsformer- 
nas funktion. Den ger däremot klen vägledning 
framåt, dvs. när det gäller frågan om det redan 
har utvecklats eller om det kommer att utveck
las nya former för att skapa välfärd, tillit och 
folkstyrelse som ersätter förlusten av de gamla. 
Träning, skolning och kritik kommer kanske 
att utvecklas på andra arenor; individuella såväl 
som kollektiva (exempelvis internet, new social 

movements, nätverk, ekonomiska bidrag, mil- 
jövänlig konsumtion etcetera). Den bör därför 
alltså inte användas utan att man håller denna 
svaghet i minnet.

Men just när det traditionella förenings
livet ställs i centrum av samhällsforskningen 
runtom i världen, drabbas det av sina största 
motgångar. Under nittiotalet publicerades en 
rad nya forskningsresultat som överlag inte ifrå
gasätter föreningslivet, utan vad och hur mycket 
föreningsarbetet betyder för demokratin.

Vi menar naturligtvis inte att människor går 
in i en förening med syftet att bli fullijädrade 
demokrater. Den demokratiska träningen får 
man på köpet — medan man sysslar med det 
föreningen är till för. Men ändå kan det vara 
på sin plats att fundera över om den här karak-

tärsförändringen är så genomgripande att det 
försvagar det etablerade föreningslivets politiska 
roll, och om vi med samma självklarhet som 
tidigare kan tala om föreningslivets demokra
tiska betydelse.

Forskarna är i stort sett överens om att för
eningslivet är bra för demokratin. Iföreningarna 
utvecklar människor den kompetens och de dygder 
som behövs i ett gemensamt beslutsfattande, till 
exempel förmågan att formulera sig, värdera, 
argumentera och fatta beslut. Utom räckhåll 
för marknaden och staten kan människor där 

utveckla den kompetens och de dygder som både 
en ekonomisk och social tillväxt efterfrågar.

En av frontforskarna är Robert D. Putnam 
på Harvarduniversitetet. I sin senaste bok 

”Democracies in Flux” uttrycker han (ännu en 
gång) sin beundran för det svenska förenings- 
väsendet, inte minst studiecirklarna. Han häpnar 
över att de växer och lyckas samla 40% av de 
vuxna svenskarna år efter år. Lika förvånad är 
han över att hälften av studiecirklarnas kostnader 
täcks av anslag från stat och kommun, eftersom 

”teorin” lär ut att en stor offentlig sektor förgör 
civilsamhället. I det här ljuset förtjänar SCB:s nya 
statistik om nittiotalets svenska föreningsliv en ny 
kritisk debatt, inte bara inom föreningarna utan 
också inom kultur- och samhällsliv i övrigt.

Hittills har vi bara berört den ena demo
kratiska betydelsen som föreningsväsendet 
har för demokratin; som mötesplats och plant
skola. Men det finns en annan demokratisk roll 
som föreningslivet kan spela för demokratin. 
Föreningslivet tillför samhället en social infrastruk
tur av fria offentliga rum där alternativa politiska 
dagordningar kan upprättas. Medlemmarna ökar
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sina frihetsgrader. Genom den sociala organise
ringen myndiggörs de och får nya möjligheter att 
göra sig hörda och antingen direkt eller indirekt 
kanske få politiskt inflytande.

Det handlar alltså om den externa politiska 
rollen som en förening har för demokratin 
genom att ställa sociala och politiska anspråk 
på staten. Den moderna demokratiforskningen 
har mestadels intresserat sig för den interna rol
len. Föreningslivets externa demokratiaspekt har 
inte diskuterats lika mycket på senare tid, även 
om studier förekommit bland annat i korpora- 
tivistiskt ljus.

Vilket teoretiskt perspektiv man väljer har 
betydelse för hur man ska värdera exempelvis 
nittiotalets nästan entydigt negativa utveckling 
av medlemstal, aktivitet och förtroendeuppdrag. 
Att allt fler blir passiva behöver inte betyda så 
mycket för hur föreningen lyckas i sin roll som 
välfärdsproducent eller att spela en viktig politisk 
roll som kritiker eller som länk mellan staten 
och civilsamhället.

I det externa perspektivet är inte en lägre 
medlemsaktivitet i sig något större problem. 
Däremot är den skeva sociala snedrekryteringen 
som vi har redovisat här problematisk, liksom 
tendensen till förskjutning mot mer aktivitets- 
orientering och mindre värdeorientering, eftersom 
det innebär att banden mellan de lokala och 
nationella nivåerna blir tunnare och att fören
ingarnas självupptagenhet marginaliserar dem 
i samhälls- och kulturliv. Om det också, som 
andra nordiska studier visat, finns ett försvagat 
samband mellan lokal och nationell nivå, kan 
det få konsekvenser för föreningarnas betydelse 
för legitimiteten för den territoriella national

staten. Föreningslivets förmåga att integrera 
medborgare tvärs över geografiska och sociala 
gränser minskar, vilket betyder att det svenska 
samhället förlorar en viktig mellanliggande 
struktur mellan medborgare och stat. Att de 
lokala utvecklingsgrupperna tillhör de undantag 
som växer under 1990-talet är särskilt intressant 

i detta perspektiv.

Ett nyansera t folkrörelseuppdrag
Det finns, som sagt, alltjämt en stark tilltro till 
svenskt föreningsliv och dess förmåga att lösa 
både våra välfärds- och demokratibehov. Men 
det finns ändå skäl att varna för en eftersläpande 
självförståelse som inte beaktar den utveckling 
vi här skisserat. Vi har anledning att fortsätta 
att följa upp både den traditionella förenings - 
typen och de nya föreningstyperna, så att våra 
förhoppningar och farhågor om välfärden och 
demokratin inte bygger på förutsättningar som 
inte längre gäller. Efter nittiotalet är föreningslivet, 
som vi visat, i hög grad själv märkt av samma 
problem som välfärden och demokratin i övrigt, 
till exempel minskat deltagande, individualise- 
ring och stark social skiktning. Samhällets stöd 
till medborgarnas fria och frivilliga organisering 

bör utformas utifrån denna insikt.
Föreningslivet har inte bara kvantitativt 

förlorat en stor del av sin medlemsbas och 
misslyckats rekrytera nya människor till sin 
verksamhet Föreningslivet har också kommit 
att präglas av djupgående kvalitativa förändring
ar som marknadsorientering, förborgerligande, 
kostnadsexplosion, bidragsminskning, minskad 
självstyre gentemot stat och marknad samt en

S o c io lo g isk  F orskning  nr 2 - 2 0 0 3



87
Jo a c h im  V ogel m .fl.

allmän intern passivisering.

Från både välfärds- och demokratisynpunkt 
kan man beklaga utvecklingen, även om den 
till viss del varit demokratiskt kontrollerad och 

rentav medlemsstyrd. Men stat och kommun 
borde kanske också göra en generell översyn över 
hur folkrörelsepolitiken har utvecklats och bör 
utvecklas om man betraktar föreningarna som 
en viktig del av den politiska infrastrukturen 
och ta konsekvenserna av det.

En nyckelfråga är vad som krävs för att både 
nya och gamla föreningar kan få utveckla sin 
självstyrelse och slippa bli en del av vare sig stat, 
kommun eller marknad. Att få initiativ av det 
slaget ännu tagits av föreningslivet självt kanske 
är ett exempel på den avpolitisering som det 

finns så tydliga tecken på.
Utan att för ett ögonblick förringa värdet av 

andra arenor för socialisation och samhällskritik 
som skola, medier och Internetaktiviteter, tror vi 
inte att samhället har råd att avstå möjligheten 
att ge medborgare förutsättningar för att skapa 
autonoma organisationer där de kan ordna en för 
dem viktig, kompletterande välfärdsproduktion,

odla sina intressen, artikulera sina krav eller bara 
ha kul kring sin hobby.

Samhällets föreningsstöd innebär alltid en 
risk, och bör också göra det. Den typ av välfärd 
och demokrati som kommer att utvecklas av 
nya medborgargrupperingar kommer kanske inte 
att ”stämma med” vare sig den välfärdsproduk
tion eller den demokrati de gamla föreningarna 
representerade. Även den ”stora” demokratin 
såväl som den ”stora” välfärden kan komma 
att förändras. De förändringar vi iakttagit är 
alltså på intet sätt enkelriktade. Föreningarna 
har utsatts för omvärldsförändringar ifråga om 
ny teknik, nya värderingar och nya familjebild- 
ningsmönster, samt inte minst förändringar i 
folkrörelsepolitiken. Men föreningarna har också 
själva varit aktörer med möjlighet att påverka 
inte bara civilsamhället utan också välfärden och 
demokratin i den inriktning de önskat.

Vi hoppas att de som slappt och vanemässigt 
räknar med att föreningslivet ska lösa samtidens 
och framtidens problem inom demokrati och 
välfärd med den här studien fått skäl till nyan
sering och omprövning.
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Abstract

There is a long tradition of high levels of member
ships and participation in voluntary associations 
in the Scandinavian area, with origins reaching 
back in the 19th century, and still playing a key 
role in political as well as in private life. In com
parative perspective, memberships and activity 
levels are extreme in Sweden.

Sweden has been named a popular-movement 
democracy, where associations serve a special 
function to bind together a homogenous culture 
and egalitarian welfare regime:

1. Associations contribute to general welfare 
production by facilitating valued activities, 
offering social contacts, identity, information 
and collective support;

2. Participation in associations develops social 
capital of inter-personal relationships and 
thrust; and;

3. Associations develops democratic skills 
relevant to representative democracy, such

as tolerance, experience and competence in 
collective decision-making;

4. Associations provide an alternative arena 
for political action.

In recent decades, in particular over the past 
decade of deep recession and welfare state roll
back in Sweden, engagement in associations 
has crumbled. A recent analysis of this change, 
based on two general social surveys of 1992 
and 2000, tracks this change, focusing on the 
development of different types of associations, 
their memberships, activity levels and member 
characteristics. Findings are discussed with re
spect to the impact on general welfare, social 
capital, and political capital.

it

Nyckelord: Associations, social capital, welfare 
state, membership, participation.

★ Noter

 ̂ Beräkningarna i d iagram och tabeller för vissa föreningar 
gäller i vissa fall enbar t en beg rän sa d  målgrupp (t.ex. kvin
nor, pensionärer,  invandrare , föräldrar, anställda)

^ B eräkn ingarna  för fa ck o rg an isa t io n e r  gä l le r  e n b ar t  
anställda som har a rbe ta t minst 1 6  timmar

^ Beräkningarna gäller enbar t föräldrar till barn i åldern 
under 1 8 år

^  Dessa indikatorer ingår i komponenten politiska resurser 
(se SCB: Politiska resurser och aktiviteter 1 9 7 8 - 1 9 9 4 :  
Rapport 9 0  i serien Levnadsförhållanden).
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